Luizen behandelen en controleren
1. Behandeling van luizen (volgens de GGD)
Op dit moment is er geen enkele therapie, behalve het kaalscheren, die een besmette persoon
gegarandeerd ‘luizenvrij’ kan maken.
Er zijn twee manieren om hoofdluis te behandelen:
1. kammen;
2. kammen in combinatie met gebruik van een antihoofdluismiddel.
1. Dagelijks met een speciale fijntandige kam het natte haar intensief kammen gedurende 2 weken
is waarschijnlijk even effectief als behandeling met antihoofdluismiddelen. Toevoegen van
crèmespoeling of antiklitshampoo aan het natte haar maakt het kammen gemakkelijker en daarmee
meer acceptabel. Vastgeplakte neten kan men eventueel losweken door een doekje met azijn op
het haar te deppen.
2. Behandelingen van het haar met een geregistreerde insecticide in combinatie met dagelijks
kammen van het haar met een luizenkam gedurende 14 dagen, zijn bewezen effectief. Men moet
altijd na één week de behandeling met hetzelfde middel herhalen om een optimaal effect te
bereiken. In toenemende mate wordt er in het buitenland melding gemaakt van resistentie tegen
deze middelen. (Kri06) In Nederland zijn geen cijfers over resistentieontwikkeling beschikbaar maar
door de toegenomen meldingen van therapiefalen is resistentieontwikkeling in Nederland
waarschijnlijk ook een probleem. Tegen permetrine (Loxazol®) bestaat al langer resistentie. Recent
blijkt dat er ook toenemende resistentie is tegen malathion (Prioderm® of Noury®).
Daarnaast zijn er sinds enige tijd in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als
werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft een fysische werking:
bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan
zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen bewezen. Deze
behandeling leidt niet tot resistentie-ontwikkeling.
Van de overige middelen (zoals Neemosan, Luisweg etc.) die ook niet zijn geregistreerd als
geneesmiddel, is niet bekend of ze een vergelijkbaar effect hebben als middelen die insecticiden
bevatten. De werkzaamheid van deze middelen is dus nog onvoldoende onderbouwd. Gebruik van
deze middelen kan het toch al zo moeilijk beheersbare luizenprobleem verergeren. Bovendien
kunnen deze middelen bijwerkingen veroorzaken (zoals contacteczeem door 'tea tree'-olie). (Val94)
Het gebruik van deze middelen wordt afgeraden.
2.1
Opsporen van hoofdluizen
De aanwezigheid van luizen kan worden vastgesteld door het haar te kammen met een luizenkam
boven een stuk wit papier. De luizen zullen op het papier vallen als kleine grijsblauw of roodbruin
gekleurde spikkels. Daarnaast kan het haar achter de oren en in de nek worden geïnspecteerd op de
aanwezigheid van luizen. Deze methode gaat echter gepaard met een groot aantal vals positieve
(30%) of vals negatieve (10%) bevindingen.
Het kammen gaat als volgt:
• Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit.
• Bescherm de ogen met een washandje.
• Breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit.
• Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam.
• Houdt het hoofd voorover boven een wasbak en kam het haar van achter naar voor met een
luizenkam, tegen de schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar

het ander oor.
• Veeg de luizenkam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen op
het papier zichtbaar zijn.
• Spoel de crèmespoeling uit.
2.2
Behandelen van hoofdluizen
Op dit moment biedt geen enkel middel garantie op een succesvolle therapie (zie boven).
Herbesmetting, onjuist gebruik van het middel, het achterwege laten van de aanvullende
maatregelen op de behandeling (met name het kammen gedurende 14 dagen) en
resistentieontwikkeling zijn vaak de oorzaak van therapiefalen. Bij falen van de therapie dient de
behandeling herhaald te worden met een luisbestrijdingsmiddel uit een andere groep. Zowel
malathion als permetrine kunnen huidirritatie, overgevoeligheid en sensibilisatie als bijwerking
hebben. Chloor inactiveert malathion. Op de dag van behandeling mogen kinderen niet zwemmen in
chloorhoudend zwemwater. Dit is in tegenstelling tot wat in de bijsluiter vermeld staat: kinderen
mogen tot een week na de behandeling niet zwemmen. Het gebruik van malathion, permetrine en
bioalletrine/piperonylbutoxide wordt afgeraden aan kinderen jonger dan zes maanden, zwangeren,
vrouwen die borstvoeding geven en personen met overgevoeligheid voor pyretroïden, pyretrinen of
isopropanol. Het gebruik van bioalletrine piperonylbutoxide wordt afgeraden bij mensen met astma.
Dit geldt ook voor personen die de behandeling uitvoeren.
De kaminstructie (zie: ‘opsporen van hoofdluizen’) is ook geschikt voor het behandelen van hoofdluis
zónder hoofdluismiddel (dus alleen door het haar te kammen), maar dan dient een fijntandige
netenkam te worden gebruikt in plaats van een luizenkam.
2.3
Nacontrole
Ook na de behandeling met een hoofdluismiddel (lotion of shampoo) moeten de natte haren worden
gekamd volgens de kaminstructie (zie: ‘opsporen van hoofdluizen’). Dit is een onmisbaar onderdeel
van de behandeling! Dit moet men dagelijks doen tot veertien dagen na de start van de behandeling.
Het uitkammen van de dode luizen en neten zorgt ervoor dat men goed kan zien of er nog actieve
luizen aanwezig zijn en hiermee kunnen nog niet gedode neten worden verwijderd. De aanwezigheid
van dode luizen wijst dus niet op falen van de behandeling.
Aanvullende maatregelen op behandeling
• Het is belangrijk dat alle kinderen met hoofdluis uit één klas gelijktijdig worden behandeld.
• Omdat luizen hoofdzakelijk overgebracht worden door haar-haarcontact, is de kans groot dat
andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang met een fijntandige kam het
hele gezin te controleren en besmette gezinsleden gelijktijdig te behandelen
• Controleer daarna wekelijks het (natte) haar van alle gezinsleden met een fijntandige kam
• Als er luizen zijn, is het belangrijk om de directe omgeving te waarschuwen. Meld het op school en
bij vriendjes. Ook hun ouders/verzorgers kunnen dan meteen met een fijntandige kam het (natte)
haar controleren.
• Het preventief gebruik van bestrijdingsmiddelen (zonder dat luis is gevonden) wordt afgeraden. Het
kan bijdragen tot het resistent worden van de hoofdluis tegen het betreffende middel.
• Hoofdluis kan men niet voorkomen. Zelfs drie keer per dag haren wassen helpt niet, de hoofdluis
heeft daar geen last van.

