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Hoofdluis is een oud probleem dat niet blijvend kan worden opgelost, maar onschuldig is. Overbezorgdheid en ten
onrechte gestelde diagnosen lijken soms meer last te geven dan de luis zelf. Het klinische geneesmiddelenonderzoek bij
de behandeling van hoofdluis toont grote methodologische tekortkomingen. Behandeling geeft in het algemeen weinig
bijwerkingen, maar overdosering of onjuist gebruik kan weliswaar zeldzame, maar ernstige bijwerkingen geven (Gebu
2002; 36: 97-102).

Inleiding
Frequent wordt in de lekenpers melding gemaakt van een toename in het vóórkomen van hoofdluis, evenals een
toenemende therapieresistentie. Ofschoon hoofdluis wereldwijd endemisch voorkomt en personen van alle leeftijden en
sociaal-economische klassen treft, komt het vaker voor bij (schoolgaande) kinderen tussen vijf en elf jaar. Meisjes
worden vaker getroffen en negroïde personen zelden. Als prevalentie wordt aangegeven 1-3% in de algemene populatie
van geïndustrialiseerde landen tot 25% op basisscholen.1 De meest recente Nederlandse cijfers uit 1997-1998 onder
2.008 schoolkinderen geven aan dat 0,8% van de kinderen levende luizen (neten en/of lopende luizen) hadden en 2,4%
lege neten.2 Van de ouders rapporteerden 18,2% dat hun kinderen in het voorafgaande jaar hoofdluis hadden gehad.
Ook gaf 31-69% van de ouders in hetzelfde onderzoek via vragenlijsten aan dat de door hen gebruikte
antihoofdluismiddelen faalden.2
Maatregelen die in de VS worden toegepast, 3 zoals het verbieden van de toegang tot school van kinderen met
hoofdluis of neten, lijken in Nederland nog niet aan de orde. Voor hoofdluis geldt net zoals voor andere infectieziekten
dat vroegtijdige opsporing essentieel is om epidemieën te voorkomen, en daarmee ook de vorming van resistentie. In
dat kader besteden lokale afdelingen van de GGD'en veel aandacht aan voorlichting en hebben de meeste basisscholen
weer zogenoemde 'luizenmoeders' aangesteld, die wekelijks de kinderen controleren op hoofdluis.
In Nederland bestaat een aantal richtlijnen over de behandeling van hoofdluis en wel die van de Landelijke
Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI),4 het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse Apothekers
(WINAp),5 alsmede patiëntenfolders van het NHG6 en van de KNMP7. Ook de SOA-richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging van Dermatologie en Venereologie uit 1997, besteden aandacht aan de behandeling van hoofdluis.8
In dit artikel komen achtereenvolgens aan de orde: klinisch beeld, levenscyclus en transmissie van de luis, farmacologie,
effectiviteit en resistentie, gebruik, bijwerkingen en interacties tijdens zwangerschap en borstvoeding. Ten slotte volgt
een plaatsbepaling.

Klinisch beeld, levenscyclus en transmissie van de luis
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Algemeen. Luizen zijn bloedzuigende insecten en specifieke parasieten van de mens. Er bestaan twee variëteiten. De
Pediculus humanus in zijn twee vormen Pediculus humanus capitis (hoofdluis, 'pietje') en de Pediculus humanus corporis
(lichaams- of kleerluis) en de Phthirus pubis (schaamluis, 'platje'). Feitelijk worden alleen kleerluizen in verband gebracht
met ernstige ziekten, omdat zij vlektyfus en andere door Rickettsiae (celgebonden bacteriën) veroorzaakte ziekten
kunnen overbrengen. Kleerluizen worden echter vrijwel niet meer in West-Europa aangetroffen, behalve bij zwervers en
daklozen in de grote steden.
Klinisch beeld. In het algemeen verloopt een infectie met hoofdluis symptoomloos. Men spreekt ook wel van een
infestatie, waarmee wordt bedoeld de aanwezigheid van dierlijke parasieten in of op het lichaam zonder
noemenswaardige afweerreactie van de weefsels. De hoofdluis infecteert alleen de behaarde hoofdhuid van de mens (in
tegenstelling tot de kleer- en schaamluis). Het insect voedt zich door bloed op te zuigen. Daarbij wordt tegelijkertijd
speeksel geïnjecteerd in de hoofdhuid. Dit leidt soms tot sensibilisatie voor het speeksel van de luis, en kan daardoor
leiden tot jeukende papels, vooral in de nek en achter de oren. In zeldzame gevallen treedt secundaire infectie op en
algemene malaise.9 10
Het stellen van de diagnose.11
Het aantreffen van neten hoeft niet te duiden op een actieve infectie. Na een succesvolle behandeling kunnen deze
neten namelijk nog maanden persisteren. De aanwezigheid van één of meerdere luizen bewijst wel het bestaan van een
infectie. Met een haargroeisnelheid van 0,4 mm/dag komen de larven uit de neet (na 9-12 dagen) als deze zich op 5 mm
vanaf de hoofdhuid bevindt. Als alle (lege) neten zich op meer dan 6,5 mm van de hoofdhuid bevinden, is dit een teken
van een voorbije infectie.12 Praktisch gezien betekent dit dat herbehandeling dan dus niet nodig is.
Het kammen van het (bij voorkeur natte en met crèmespoeling behandelde) haar met een luizenkam of luizen/netenkam vergemakkelijkt het stellen van de diagnose. Sommigen adviseren om de eventueel aanwezige en
'uitgekamde' luizen in een wasbak of op een wit stuk materiaal te vangen, waardoor men gemakkelijker kan vaststellen
of er luizen of nimfen (kleine jonge luizen) aanwezig zijn.
(NB. De Nisska-netenkam (zie volgend kader ) is alleen noodzakelijk als in het kader van een behandeling de neten
moeten worden verwijderd).?
Levenscyclus. Een luis van het vrouwelijke geslacht leeft 1-3 maanden. Zij legt dagelijks 1-6 eitjes (neten), in totaal
ongeveer 300 gedurende haar levenscyclus. Aanvankelijk zijn de neten doorzichtig en zitten ze vast aan een haarschacht
dichtbij de huid. Na het uitkomen van de luizen uit de neten in zeven dagen, worden de 1 mm lange, lege ei-omhulsels
wit (lege neten) en duidelijker zichtbaar. Na 9-12 dagen en twee gedaanteverwisselingen wordt de donkergekleurde of
grijze luis volwassen en bereikt deze een lengte van 3-4 mm.
De aanwezigheid van (alleen) neten is geen teken van een onvoldoende behandelingseffect.
Bij de meeste infecties zijn minder dan tien luizen betrokken en vooral de kleinere stadia van 1-2 mm (nimfen). De lege
neten blijven stevig aan het haar vastzitten, waardoor de afstand tot de hoofdhuid toeneemt met het groeien van het
haar. De afstand van de neet tot de hoofdhuid is een maat voor de leeftijd van de neet, waarbij één cm overeenkomt
met één maand.
Transmissie. Het verspreiden van luizen gebeurt vooral door direct hoofd-hoofdcontact in gezinnen en op basisscholen.
Luizen kunnen niet vliegen of springen. Met name Noord-Amerikaanse auteurs stellen dat luizen ook via knuffeldieren
van kinderen, kammen, haarborstels, hoeden en mutsen (of bij gemeenschappelijk gebruik) of via de kapstok kunnen
worden overgedragen. Hiervoor is geen wetenschappelijk bewijs. Aan het ontbreken van dit bewijs worden bij de
behandeling overigens geen consequenties verbonden.

Farmacologie
Voor de medicamenteuze behandeling van hoofdluis zijn een drietal lokaal toepasbare insecticiden geregistreerd en als
zelfzorgmiddel in de handel: malathion, permetrine en het combinatiepreparaat bioalletrine/piperonylbutoxide. Lindaan
wordt ook wel toegepast, maar is niet geregistreerd voor de indicatie hoofdluis. Het eenmalig aanbrengen van deze
middelen doodt meestal de op het hoofd aanwezige luizen en neten. Op grond van mogelijke resistentie en suboptimale
werkzaamheid wordt echter in recente Nederlandse richtlijnen aangegeven dat (elke) toepassing na één week moet
worden herhaald.4 5 8 Een tweede behandeling mag niet binnen een week na de eerste plaatsvinden, omdat na een
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week de niet gedode neten uitkomen, die dan gedood kunnen worden. Bovendien wordt geadviseerd om in de praktijk
naast een medicamenteuze behandeling gedurende 14 dagen elke dag het haar te kammen met een luizenkam of luizen/netenkam. De reden dat men kammen adviseert, is dat men alle luizen en neten wil verwijderen, zodat de luizen geen
eitjes meer kunnen leggen. Dat betekent in de praktijk dat men gedurende zeven dagen nadat de laatste luis is gedood
moet doorgaan met kammen. Er zijn onvoldoende wetenschappelijke gegevens die de effectiviteit van een dergelijke
behandeling ondersteunen.
Het praktische gebruik van insecticiden.
Lokale toepassing. In de praktijk blijken insecticiden tegen hoofdluis nogal eens verkeerd te worden toegepast. Het
middel wordt dan als een soort shampoo gebruikt, waarbij men een scheutje van het middel op het behaarde hoofd doet
en het dan over de hoofdhuid verspreidt. Het is echter de bedoeling om permetrine na het wassen op het vochtige haar
aan te brengen en het haar en de hoofdhuid grondig te masseren. Daarna laat men het 10-15 minuten inwerken. Als
men bioalletrine/piperonylbutoxide gebruikt, laat men deze 30 minuten inwerken. Malathion wordt op het droge haar
aangebracht en moet 12 uur blijven zitten. Verder moet bij alle middelen de hoofdhuid worden ingesmeerd.
Gezinsbehandeling. In de praktijk wordt geadviseerd om bij een infectie van één gezinslid alle andere gezinsleden te
controleren op hoofdluis met luizenkam of luizen/netenkam en zo nodig te behandelen, om op deze wijze verspreiding
tegen te gaan.
Hygiënische maatregelen. Voorts wordt geadviseerd om borstels en kammen, kleding, zoals dassen, mutsen en petten,
evenals beddengoed en knuffels van kinderen mee te nemen in de behandeling. Kleren en beddengoed moeten op
minimaal 60 graden worden gewassen. Wat niet in de wasmachine kan, kan wel bijvoorbeeld drie dagen in een
afgesloten plastic zak worden bewaard of (wat ook wel wordt geadviseerd) in het vriesvak van een koelkast.?
Malathion. Malathion behoort tot de organofosfor-insecticiden, die ook in de land- en tuinbouw worden toegepast. Het
middel werkt door remming van het enzym cholinesterase van de luis, waardoor muscarinerge en nicotinerge
symptomen optreden met prikkeling van het centrale zenuwstelsel. Malathion heeft pediculicide (luizen- en
netendodende), insecticide en acaricide (mijtendodende) eigenschappen. Het registratiedossier (IB-tekst) vermeldt dat
kinderen jonger dan zes maanden onder medisch toezicht met malathion dienen te worden behandeld.
Niet de aanwezigheid van neten, maar die van levende luizen of levende luizen èn neten dichtbij de hoofdhuid is
bepalend voor de diagnose.
Permetrine. Dit middel is een synthetisch pyretroïd (zie kader verderop) met pediculicide en acaricide eigenschappen.
Het middel tast het zenuwstelsel van de luis aan door verstoring van het natriumionentransport in de zenuwcellen. De
lotionvorm van permetrine is geregistreerd voor de behandeling van hoofdluis bij volwassenen en kinderen ouder dan 6
maanden (de crèmevorm is geregistreerd voor de behandeling van scabiës en schaamluis). Ook is het geregistreerd voor
kortdurende profylaxe bij personen die scholen of andere instellingen bezoeken gedurende een hoofdluisepidemie. Deze
profylactische werking is overigens niet in goed klinisch onderzoek aangetoond.
Permetrine wordt ook gebruikt in de land- en tuinbouw en als insecticide in de huishouding. Een belangrijke toepassing is
de profylaxe van muggenbeten en daarmee malaria (Gebu 2001; 35: 97).
Voor lokale behandeling van hoofdluis is voorts een combinatie van bioalletrine en piperonylbutoxide (sprayvloeistof)
geregistreerd. Bioalletrine is een synthetisch insecticide dat is afgeleid van natuurlijke pyretrinen. Het middel heeft een
neurotoxische werking: het grijpt in op het centrale zenuwstelsel van de hoofdluis door het opwekken van
hyperexcitabiliteit, uitputting en verlamming. Piperonylbutoxide heeft een zwak insecticide werking. Het werkt
synergistisch vanwege een remmend effect op de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van pyretrinen in
de luis. De combinatie van beide middelen doodt zowel luizen als neten. Het middel is als sprayvloeistof verkrijgbaar.
Men dient niet te sprayen in de nabijheid van kinderen jonger dan twee jaar.
Lindaan. Dit middel is niet geregistreerd voor hoofdluis. Het wordt opgenomen door de huid, in de tractus respiratorius
en in de tractus digestivus. Het werkingsmechanisme is niet geheel duidelijk, maar berust waarschijnlijk op het
overprikkelbaar maken van het zenuwstelsel van het insect. Het middel heeft insecticide en acaricide eigenschappen.

Effectiviteit en resistentie
Systematische literatuuroverzichten en meta-analysen. In 1995 werd een systematisch literatuuroverzicht
gepubliceerd waarin de werkzaamheid van lokale behandelingen van hoofdluis werd samengevat.13 De resultaten
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toonden onder meer dat het genezingspercentage met placebo (slechts in één onderzoek) 6% was en dat in de meeste
onderzoeken met lindaan het genezingspercentage kleiner dan 90% was. Hetzelfde gold voor de natuurlijke pyretrinen.
Van malathion is maar één vergelijkend onderzoek beschikbaar, waarin een genezingspercentage groter dan 90% is
vastgesteld. Permetrine toonde de hoogste genezingspercentages (bijna 100). In dit literatuuroverzicht was het
resistentievraagstuk niet apart onderzocht, evenmin als de bijwerkingen. Op deze meta-analyse kwam kritiek14 15 en
de auteurs gaven toe dat een heranalyse met striktere kwaliteits- en zoekcriteria, zoals die van de Cochrane
Collaboration, was gewenst.16
Niet-medicamenteuze behandeling van hoofdluizen.
Er zijn drie soorten kammen verkrijgbaar: luizen-, neten- en luizen-/netenkammen. Een luizenkam is gemaakt van
hardplastic, zachtplastic of metaal (Prioderm-kam) en heet ook wel stofkam. Netenkammen (Nisska-kam) zijn gemaakt
van metaal. Een gecombineerde luizen-/netenkam is de Nitcomb-M2. Deze Nitcomb-M2 is het handigst in het gebruik. De
Nisska-kam is lastiger te hanteren en is bovendien vaak pijnlijk.
De volgens sommigen beste en meest effectieve behandeling van hoofdluis (na het kaal scheren van het behaarde
hoofd) is het dagelijks kammen van het natte haar met een (fijn metalen) netenkam gedurende twee weken.12 17 Men
dient (bij voorkeur) driemaal per dag het natte haar te kammen. Bij gebruik van verdunde azijn laten de neten
gemakkelijker los. De luizen zijn na drie dagen verdwenen en de neten na vijf tot acht dagen. Het op deze wijze
gebruiken van de Nisska-kam wordt ook geadviseerd bij het gebruik van pediculicide middelen en om de overdracht naar
anderen te beperken. Er is voorts Neetex® in de handel. Dit is een middel dat de neten losmaakt van de haren waardoor
ze gemakkelijker kunnen worden verwijderd met een netenkam. Dit middel fungeert tevens als crèmespoeling, waardoor
het haar gemakkelijker is te kammen. Bij gebruik van azijn is dat soms een lastige en pijnlijke aangelegenheid.
De werkzaamheid van de hierboven beschreven wijze van kammen is niet in vergelijkend onderzoek vastgesteld. Wel is
in een gerandomiseerd onderzoek bij 74 kinderen met hoofdluis de effectiviteit van malathion (1x/wk gedurende 2
weken) vergeleken met het kammen van nat haar met een netenkam ('bug busting') elke 3-4 dagen gedurende 2 weken,
dus een veel minder intensieve wijze van kammen.18 De effectiviteit van malathion was tweemaal zo groot als die van
het kammen van nat haar (78 vs. 38%). Beperkingen van dit onderzoek waren het gegeven dat het toepassen van het
insecticide werd overgelaten aan de ouders (waarmee dus niet zozeer de werkzaamheid als wel de effectiviteit werd
onderzocht), dat de randomisatie binnen gezinnen plaatsvond in plaats van tussen gezinnen, en dat er een aanzienlijk
risico van deblindering van de onderzoekers voor de experimentele condities bestond. Voor jonge kinderen (Op de
website van de Nederlandse apothekers (www.apotheek.nl) kan men ook nadere instructies vinden voor het kammen.?
Een dergelijke heranalyse werd in 2001 opgenomen in de Cochrane-bibliotheek. Het betrof een systematisch
literatuuroverzicht inclusief meta-analyse, waarin het gerandomiseerde onderzoek naar de werkzaamheid van
interventies bij hoofdluis is samengevat.19 De auteurs vonden 71 onderzoeken, waarvan er slechts vier voldeden aan
hun insluitcriteria (twee van deze onderzoeken waren ook in de hierboven genoemde meta-analyse opgenomen). De
insluitcriteria betroffen: aanwezigheid van levende luizen en niet alleen eitjes bij aanvang van het onderzoek, geen
gebruik van pediculicide middelen binnen een maand voor aanvang van het onderzoek, en het niet verwijderen van
luizen door kammen. Er werd geconcludeerd dat van geen enkel middel (malathion, permetrine, pyretrinen) is
aangetoond dat het een groter effect heeft dan een ander. Malathion en permetrine werkten significant beter dan
placebo (genezingspercentages 100 vs. ongeveer 10).
Andere middelen. In beide, hierboven genoemde, meta-analysen zijn geen vergelijkende onderzoeken met het
combinatiepreparaat bioalletrine/piperonylbutoxide opgenomen. De methodologische kwaliteit van het onderzoek met
dat middel was van een dermate laag niveau, dat de kans op vertekening van de resultaten hoog was.13 19
Resistentie. In het begin van de jaren zeventig kwamen de eerste meldingen van resistentie tegen DDT en lindaan.24
Deze resistentie is inmiddels wereldwijd gerapporteerd. Resistentie tegen andere middelen en met name de pyretroïden
en in het bijzonder permetrine is gerapporteerd in Engeland, Israël, Tsjechië en Frankrijk.19 Resistentie tegen malathion
is gerapporteerd in Tasmanië en is wijd verbreid in Engeland.19 De werkelijke omvang en de klinische relevantie van
deze meldingen over resistentie zijn niet bekend.
De toepassing van lindaan bij hoofdluis is in het verleden in Nederland al beperkt door het frequent voorkomen van
resistentie.25 26 De gevoeligheid van hoofdluis voor malathion lijkt in Nederland niet sterk te zijn afgenomen,27
ofschoon recente gegevens over de werkelijke resistentie niet voorhanden zijn. Bij permetrine, dat ook is geregistreerd
voor profylactische behandeling van hoofdluis, bestaat het risico dat als kinderen wekelijks uit voorzorg worden
behandeld door ouders, daarmee de kans op het ontstaan van resistentie groter wordt.
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Gebruik, bijwerkingen en interacties tijdens zwangerschap en
borstvoeding
Malathion. Malathion wordt in het algemeen goed verdragen. Lokale toepassing kan resulteren in sensibilisering en
overgevoeligheidsverschijnselen. Hoofdroos kan tijdelijk toenemen.28 De hierboven genoemde meta-analyse19
bevestigt het geringe risico van bijwerkingen en noemt voorts als bijwerking rode ogen en erytheem van de hoofdhuid.
Er zijn enkele zeldzame bijwerkingen beschreven, zoals acute nierinsufficiëntie bij een patiënt die overmatig was
blootgesteld aan malathionspray.29 Deze aandoening verdween overigens spontaan zonder enige specifieke
behandeling. Bij een andere patiënt die malathion had ingenomen, ontwikkelde zich een lichte voorbijgaande
nierinsufficiëntie.30 Na het aanvankelijk herstel van de intoxicatie ontwikkelden zich bij deze patiënt
hartritmestoornissen, longoedeem, diffuse interstitiële longfibrose en perifere neuropathie.
Werkzaamheid van andere, niet in Nederland geregistreerde middelen, niet voor de indicatie hoofdluis
geregistreerde middelen, en zelfzorgmiddelen.
Internationaal is ook onderzoek verricht met een aantal andere middelen, zoals ivermectine, carbaryl, keroseen en het
plantaardige middel quassia.3 13 20 Ook zijn onderzoeken verricht waarbij het combinatiepreparaat
trimethoprim/sulfamethoxazol al dan niet werd toegevoegd aan permetrinecrème.
Natuurlijke pyretrinen en synthetische pyretroïden (phenothrine) worden in combinatiepreparaten toegepast met
een synergistisch werkend insecticide (piperonylbutoxide) en zonder (permetrine). Natuurlijke pyretrinen zijn
bijvoorbeeld bioresmethrine, chlorphenamide, w-phenotrine en pyretrine.
Ivermectine. Dit anthelminthicum heeft een microfilaricide werking en wordt gebruikt bij onchocerciasis, filariasis,
strongyloidiasis, larva migrans (cutane vorm), scabiës norvegica en therapieresistente scabiës. De werking berust
mogelijk op een direct toxisch effect op de motiliteit van de microfilaria. Het behoeft slechts eenmaal oraal te worden
toegediend. Het middel is in Nederland niet geregistreerd, maar is met een bewustheidsverklaring verkrijgbaar voor de
genoemde aandoeningen. In een onderzoek bij patiënten met hoofdluis werd een effectiviteit van 100% bereikt met een
lokale toepassing21 en in een ander onderzoek werd met een orale toediening een effectiviteit bereikt van 77% na twee
weken22.
Trimethoprim/sulfamethoxazol. In een gerandomiseerd onderzoek bij 115 kinderen (2-12 jaar) werd de werkzaamheid
van permetrinecrème (a) vergeleken met die van trimethoprim/sulfamethoxazol oraal (b) en met de combinatie van
beide middelen (c).23 De genezingspercentages na twee weken waren respectievelijk 80, 83 en 95. Vier weken na
aanvang van het onderzoek waren deze percentages resp. 72, 78 en 93.
De absolute risicoreducties (ARR) waren: a versus. b 6%, b versus. c 14%, en a versus. c 20%. Deze laatste ARR van 20%
was statistisch significant.
Zelfzorgmiddelen. Naast de hierboven genoemde middelen bestaan er diverse niet-geregistreerde middelen op basis
van plantaardige oliën (Aesculo®, Insect-EX®), zoals kokosnoot-, tarwekiem- en zonnebloemolie (Gebu 2000; 34: 51-52).
Ook mayonaise, keroseen, petroleum, lysol en theeboomolie worden in de populaire pers genoemd. Van geen van deze
middelen is de werkzaamheid in methodologisch goed onderzoek aangetoond. Het gebruik ervan zal slechts bijdragen
aan een niet-adequate bestrijding van de infectie en draagt het risico met zich mee dat een infectie zich gemakkelijker
zal verspreiden.?
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Bij vier kinderen die hun haar hadden gewassen met een oplossing die malathion bevatte ontstond hyperglykemie en
glucosurie.31 Eén van de kinderen raakte in coma en had onder meer verschijnselen van speeksel- en tranenvloed en
overmatig mucusproductie.
Interacties. Omdat chloor malathion inactiveert, wordt geadviseerd om na gebruik van malathion gedurende één week
niet te zwemmen in chloorhoudend water.
Over het gebruik van malathion tijdens zwangerschap en borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de
schadelijkheid te kunnen beoordelen.
Permetrine. De belangrijkste bijwerkingen van lokaal gebruik van permetrine zijn een branderig of stekend gevoel,
roodheid, eczeem, gevoelloosheid en pijn. Allergische huidreacties kunnen voorkomen.28 De meta-analyse uit 2001
bevestigt het geringe risico van optreden van deze bijwerkingen.19
Over het gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding van permetrine bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om
de schadelijkheid te kunnen beoordelen. Bij dierproeven zijn tot dusverre geen aanwijzingen gevonden voor schadelijke
effecten tijdens de zwangerschap.
In de week na behandelen met malathion moet men niet zwemmen in chloorhoudend water.
Bioalletrine/piperonylbutoxide. De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn allergische huidreacties, rode plekken en
jeuk. Zelden ontstaat een pijnlijk gevoel in de hoofdhuid of roos.28 Piperonylbutoxide kan bij orale inname gastrointestinale symptomen geven (misselijkheid, braken, diarree), alsmede een lichte depressie van het centrale
zenuwstelsel en hemorragische enteritis.32 33
Over het gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding van bioalletrine/piperonylbutoxide bij de mens en bij dieren
bestaan onvoldoende gegevens om de schadelijkheid te kunnen beoordelen.
Lindaan. Lokale toepassing kan aanleiding geven tot irritatie van de huid en bij herhaald gebruik tot contactdermatitis.
Inademen van lindaandampen kan tot hoofdpijn, misselijkheid en braken leiden, alsmede irritatie van ogen, neus en keel.
28 De meta-analyse van klinisch onderzoek uit 2001 geeft ook het (geringe) risico van deze bijwerkingen aan19 en
noemt voorts onder meer jeuk, pijn, brandend of tintelend gevoel en erytheem.
Lindaan kan convulsies veroorzaken ofschoon het absolute risico erg klein is.34 Zo waren er in 1983 bij de toenmalige
fabrikant 21 gevallen van convulsies gemeld. Een deel van de gevallen werd echter toegeschreven aan het onjuiste
gebruik van het middel, dat wil zeggen overmatig of oraal gebruik.35
Voorts zijn van een aantal zeldzame bijwerkingen casuïstische mededelingen gepubliceerd, zoals diffuse intravasale
stolling en overlijden na orale inname,36 anemie,37 Henoch-Schönlein-purpura,38 aplastische anemie na langdurige
(drie weken) lokale toepassing39 en urineretentie40.
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt wegens de mogelijk ernstige toxiciteit van lindaan voor de vrucht
ten gevolge van resorptie door de huid, ontraden.
Redenen van falen van de behandeling (grotendeels ontleend aan ref. 20).
Ten onrechte gestelde diagnose (waaronder psychogene jeuk en jeuk t.g.v. (over)behandeling)
Inadequaat gegeven instructies van gezondheidszorgwerkers of bij zelfzorgmiddelen
Gebrekkige therapietrouw
Onvoldoende werkzaamheid van een middel
Gebruik van een niet geschikt (zelfzorg)preparaat
Onjuiste toepassing van een middel wat betreft duur, frequentie en/of hoeveelheid (waaronder ook hoge kosten van de
middelen die niet worden vergoed door ziektekostenverzekeraars)
Herinfectie (vooral in groepen, zoals schoolklassen, door het niet synchroon behandelen van alle infestaties
Niet verwijderen van de eieren (neten)
Verworven resistentie tegen insecticiden?

Plaatsbepaling
Hoofdluis is op zichzelf een onschuldige aandoening, die echter veel overlast veroorzaakt en ouders en leerkrachten
regelmatig tot wanhoop drijft. Er is een beperkt aantal werkzame middelen, waarmee vooral methodologisch zwak
onderzoek is verricht. Gegevens ontleend aan goed onderzoek duiden erop, dat malathion en permetrine even effectief
zijn en deze middelen gelden dan ook als eerste keuze. De combinatie van bioalletrine en piperonylbutoxide is tweede
keuze, omdat er geen goed onderzoek mee is verricht. Lindaan, dat overigens niet is geregistreerd voor de behandeling
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van hoofdluis, wordt afgeraden gezien de grote mate van resistentie van de hoofdluis, de toxiciteit en de geringe
effectiviteit.
Uit de beschikbare gegevens valt niet op te maken welke toedieningsvorm de voorkeur heeft. Evenmin is duidelijk of de
behandeling één of twee keer moet plaatsvinden. Er zijn geen wetenschappelijke gegevens dat eenmalige toepassing
onvoldoende effectief is. Vooralsnog wordt echter in de Nederlandse richtlijnen wel geadviseerd om elke behandeling
eenmaal te herhalen. In de praktijk wordt 1-2 weken na deze behandeling de patiënt gecontroleerd door een arts,
waarbij deze bepaalt of verdere maatregelen nodig zijn (medicamenteus of nabehandeling door te kammen).
Het is niet onmogelijk dat er sprake is van een toename van het vóórkomen van hoofdluis, alsmede van de resistentie.
Deze laatste berichten zijn vooral afkomstig uit de VS en Engeland. Voor Nederland zijn hierover geen recente
betrouwbare gegevens beschikbaar. Het is daarentegen echter ook goed mogelijk dat de betrouwbaarheid van de
waarnemingen beperkt wordt door foutief gestelde diagnosen en onvoldoende kennis bij artsen en verpleegkundigen en
anderen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Niet de aanwezigheid van neten, maar die van levende luizen of
levende luizen èn neten dichtbij de hoofdhuid is bepalend voor de diagnose. Bij het optreden van hoofdluis op scholen of
groepen is een gecoördineerde aanpak noodzakelijk om herinfecties te voorkomen.? Naast niet-medicamenteuze
advisering dienen alle groepsgenoten of scholieren in één keer behandeld te worden.
Overbezorgdheid kan aanleiding geven tot gevaarlijke situaties met het risico van het toedienen van te grote
hoeveelheden geneesmiddel of het te frequent herhalen ervan. Dat kan aanleiding geven tot weliswaar zeldzame, maar
ernstige bijwerkingen. Goede voorlichting door arts en apotheker over het juiste gebruik van de geneesmiddelen is
daarom van groot belang. Zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven dienen bij voorkeur niet met insecticiden te
worden behandeld.?
Trefwoorden: hoofdluis, medicamenteuze therapie, malathion, permetrine, bioalletrine/piperonylbutoxide, pyretrinen
Stofnaam

Merknaam ®

bioalletrine/piperonylbutoxide

Para-Speciaal

co-trimoxazol

merkloos, Bactrimel, Eusaprim, Sulfotrim

(=trimethoprim/sulfamethoxazol)
malathion

Prioderm

permetrine

Loxazol
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