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Een luizenkam 

In de apotheek en drogisterij zijn heel wat soorten luizenkammen te 

koop. Sommige producten om luizen te behandelen hebben ook een 

luizenkam in hun verpakking. 

Waar kan ik een luizenkam voor gebruiken? 

Luizenkammen zijn gemaakt om luizen uit de haren te kammen. 

Zo kan je zien of je luizen hebt of je kan er een besmetting mee 

behandelen. Wil je weten hoe dat moet? Kijk in onze folders: ‘de nat-

kam-methode om naar luizen te zoeken’ en ‘de nat-kam-methode om 

luizen te behandelen’. 

Wat is een goede luizenkam? 

1. De afstand van de tanden: de tanden moeten dicht tegen elkaar 

staan (0,2 tot 0,3 mm). Als de tanden verder van elkaar staan, 

kunnen de luizen er tussen door glippen. 

2. De vorm van de tanden: de tanden zijn het best hoekig van vorm 

(ruitvorm of rechthoekig). De luizen worden dan tussen de 

tanden klem gezet. Een kam met ronde tanden laat de luizen 

gemakkelijker door. 

3. Het materiaal van de kam: de tanden moeten stevig zijn. Ze 

mogen niet gemakkelijk uit elkaar plooien. Je hebt plastieken 

kammen en metalen kammen.  

4. De kleur van de kam: kies voor een lichte kleur. Zo kan je een 

luis gemakkelijker zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een netenkam? 

Een netenkam lijkt op een luizenkam, maar de tanden staan nog dichter 

bij elkaar. 

Je kan een netenkam eventueel gebruiken om de neten van de haren af 

te schuiven.  

Een netenkam gaat soms moeilijk door de haren en dat kan pijn doen. 

Je kan beter je nagels gebruiken om de neten van de haren te schuiven. 

Dat doet minder pijn.  

Wat is een elektrische luizenkam? 

Dit is een elektrisch apparaatje dat geluid maakt en dat een elektrische 

schok geeft als het een luis tegenkomt. 

Dit apparaat kan eventueel gebruikt worden om luizen op te sporen. De 

nat-kam-methode is echter beter. 

Je gebruikt het best NIET om luizen te behandelen. 

Wil je meer weten? 

Kijk in onze andere folders. Vraag raad aan je CLB of je huisarts. 


