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LUIZEN BESTRIJDEN: NUTTIGE TIPS! 

Luisjes zijn vervelend en zijn niet steeds makkelijk te behandelen. Daarom geven we graag wat tips 

mee die jullie misschien kunnen helpen bij het bestrijden ervan.  

 

 Werk preventief door elke week het haar van uw kind te controleren.  

 

 
 

Luizen opsporen 

o door met de vingers de haren van elkaar te scheiden en goed te zoeken.  

o door het haar te kammen met een luizenkam. Kam van de haarwortel naar de 

haarpunt. Doe dit boven een wit blad. Zo zie je ze beter als ze uit de haren vallen.  

 
Luizen bestrijden 

 Nat-kam-test: (herhaal deze methode elke 3 dagen tot de luisjes zijn verdwenen.)  

Gebruik hierbij een luizenkam, water en haarbalsem. 

o Was het haar met gewone shampoo.  

o Breng daarna overvloedig haarbalsem aan.  

o Kam het haar met een luizenkam van de nek naar het voorhoofd.  

o Veeg de kam telkens af met een stuk keukenrol. Eventueel de luisjes verwijderen met 

een tandenstoker.  

o Na de behandeling de kam minstens een halfuur in een verdunde javeloplossing 

leggen of in water spoelen van minstens 60 graden.  
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 Luizendodend product:  

Gebruik eventueel een luizendodend product. Deze zijn te verkrijgen in de apotheek.  

o Enkel producten op basis van permethrine, depalletrine of malathion zijn voldoende 

werkzaam.  

o Gebruik niet steeds hetzelfde product. Wissel af, want luizen worden de producten 

gewoon, waardoor de producten niet meer helpen.  

 

o Producten op basis van dimeticon of een ander soort silicone legt een soort laagje 

rond de luizen, waardoor ze verstikken. Dit is ook een doeltreffende methode.  

 

o Kam het haar na de behandeling met een product gedurende een week élke dag. Kam 

lok per lok met een luizenkam.  

Herhaal de behandeling met product opnieuw na een week.  

 

Belangrijk:  

 Controleer ook de andere gezinsleden op hetzelfde moment! 

 

Wat met de kleren, beddengoed, mutsen, sjaals, knuffels, handdoeken, … ?  

 Goed wassen op 60 graden. Na een week nog eens wassen op 60 graden. Het is aan te raden 

de spullen nog 48 uur buiten te luchten.   

 Wat je niet makkelijk kan wassen, bijv. autostoelen, kan je enkele dagen in een goed 

afgesloten plastic zak wegzetten. De luisjes gaan dood.  

 Wat je niet makkelijk kan wassen, kan je 24 uur in de diepvries steken.  

 

Nog even dit:  

Via deze link kom je op een heel erg duidelijk filmpje terecht, dat in 8 stappen uitlegt hoe je luizen 

kunt bestrijden. Bekijk het zeker eens! https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes!  
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