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Beste ouders, 

 

De luisjes zijn er weer. Dat is helemaal geen schande. Overal waar kinderen zijn kunnen ze 

doorgegeven worden. Ondanks de goede zorgen van de ouders steken de beestjes weer hun kop 

op. Sommige kinderen zijn extra gevoelig. Daarom is het heel belangrijk om de besmetting 

vroegtijdig op te sporen. Indien we allemaal samenwerken (kinderen, ouders, jeugdbewegingen, 

sportverenigingen en scholen) kunnen we de kriebeldiertjes buiten krijgen. 

 

 

Hoe ziet de luis eruit? 

 

                                              
 foto van een luis op een oorwatje      schema: van neet tot luis 

 

kleur: lichtgrijs tot bruin grootte: 2 tot 4 mm        een neet ziet eruit als een pareltje 

 

Hoe krijg je ze? 

Ze springen niet, ze vliegen niet. Maar kruipen doen ze wel. Wanneer 2 haardossen te dicht bijeen 

komen tijdens het spelen of knuffelen kunnen ze overstappen. 

 

Hoe vind je ze? 

 

Meestal voel je ze kriebelen, maar niet altijd. Soms zie je ze met het blote oog. Een luizenkam is 

een handig instrument om ze te vinden en om te behandelen. Zorgvuldig uitkammen gedurende 

enkele minuten boven een wit papier is belangrijk.   
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Wat moet je doen als je luizen of neten hebt? 

 

Preventief behandelen helpt niet. Enkel wanneer je de beestjes of de eitjes vindt, ga je aan de slag. 

Kijk dan ook alle gezinsleden na. Verwittig ook de grootouders, vrienden, onthaalmoeder, 

kinderopvang etc. Bij twijfel kan je raad vragen aan de CLB-arts of verpleger. 

De apotheker zal ook een doeltreffend product voorstellen. Volg nauwgezet de aanwijzigingen op de 

bijsluiter. 
Het luizenplan met de NAT KAM METHODE in een notedop: 

 

1. Wassen van het haar met luizenshampoo 

2. Natkammen: gedurende 14 dagen om de 2 dagen (om dode neten te verwijderen) 

 

NAT KAM methode: 

                                                                                                              

 
 

 
De NAT-KAM-METHODE kan ook als behandeling gebruikt worden wanneer andere producten niet 

helpen of wanneer het kind allergisch reageert op produkten. 

 

Na een volledige behandeling zijn de luizen weg.  Dode neten kunnen echter nog lang in het haar 

kleven. 

 

Indien je na een week nog luizen vindt, dan is de behandeling mislukt of is er een nabesmetting. 

Vraag in dat geval advies aan de schoolarts, huisarts of een verpleekundige. 

Was mutsen, sjaals, haarbanden, en beddengoed in warm water.  

Verkleedkoffers worden best ook een week niet gebruikt. 

 

Maak van luizen geen geheim of taboe. Indien er 1 kind luizen heeft, zijn er zeker meerdere in de 

omgeving. Meld het dan ook aan de school. 

Nog een tip: maak er een gewoonte van de haren van uw kinderen elke week na te kijken ! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het Giblo - team 

a. Het haar wassen met een neutrale shampoo 

b. Overvloedig aanbrengen van een 

haarconditioner om de haren glad te maken 

c. Met een gewone haarkam de haren van 

achter naar voor kammen tot er geen 

knopen meer zijn 

d. Kam vervolgens met de natkam, van achter 

naar voor (te beginnen van in de nek) 

e. Na elke kambeweging de kam afvegen aan 

een stuk keukenrol en controleren 

f. Spoel de conditioner uit het haar 

g. Laat het haar zeer nat 

h. Opnieuw gewoon kammen van voor naar 

achter 
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