
HOOFDLUIS-ALARM!!!  
 

                                
Datum:  
 
 
Beste ouders en/of verzorgers van groep  ________ 
 
Helaas zijn in de groep van uw kind hoofdluizen en/of neten geconstateerd. Dat is niet zo 
bijzonder, want op bijna alle basisscholen in Nederland komt regelmatig hoofdluis voor. 
Kinderen brengen het ongemerkt op elkaar over. De enige manier om hoofdluis effectief te 
bestrijden is grondig controleren en behandelen. Dat moet dan wel op de juiste manier en 
bij álle leerlingen gebeuren, anders heeft het geen effect. 
 
Wij vragen u dan ook uw kind (de komende twee weken extra goed) dagelijks te controleren 
op hoofdluis. Wanneer u luizen of neten (eitjes van luizen) aantreft, raden wij u aan uw kind 
tegen hoofdluis te behandelen. Hierbij zijn de volgende 3 stappen van belang:  
 
1. Luizen en neten doden met een daarvoor geregistreerd antihoofdluismiddel. 
 
2. De lijmstof, waarmee de neten stevig zitten vastgelijmd op het haar, oplossen. Om de 

lijmstof op te lossen is azijnoplossing (1 kopje azijn en 4 kopjes water) makkelijk bij het 
uitkammen van de neten. 

 
3. Dode luizen en neten goed uitkammen. Het uitkammen van de neten gaat het beste 

met een speciale Nitcomb-M2 luizenkam, deze verwijdert de hoofdluizen en neten. 
 

4. Op de website van De Piramide kunt u het 5 stappenplan van het Landelijk Steunpunt 
Hoofdluis vinden, daar staan nog andere handige tips die u kunt toepassen. 

 
5. Vergeet ook niet de andere gezinsleden op hoofdluizen en neten te controleren.  
 
Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met 
hygiëne. Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd dan op 
een hoofd met ongewassen haar. Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen 
wij het zeer op prijs als u dit aan de groepsleerkracht meldt. We kunnen dan goed in de 
gaten houden of de hoofdluis in de klas al uitgeroeid is. Dagelijks uw kinderen controleren 
op hoofdluis is de beste manier om te zorgen dat uw gezin hoofdluisvrij blijft. 
 
Wij hopen op uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het anti -luizen team 


