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Geachte ouders,

Tijdens een luizencontrole van uw zoon of dochter op school, werden er luizen opgemerkt. Dit moet niet
onmiddellijk een reden tot paniek zijn, maar een luizenbesmetting kan zich zonder voorzorgen heel snel
verspreiden.
Daarom doen wij een beroep op uw medewerking.
Mogen wij u vragen om goed op te letten op tekenen die zouden kunnen wijzen op luizenbesmetting bij uw
kind.
Luizen houden zich het liefst schuil achter de oren en in de nekstreek. Een besmetting gaat dikwijls samen
met jeuk en abnormaal veel krabben van de hoofdhuid.
Wat kunt u als ouder doen?
- was de haren van je kind en werk volgens de nat-kam-methode (informatie in bijlage);
- bij luisjes gevonden, zijn er twee mogelijkheden:
◦ ofwel past u de nat-kam-methode toe
◦ ofwel koopt u een anti-luizenproduct op basis van malathion of permethrine. Volg bij het
aanbrengen van dit product steeds nauwkeurig de richtlijnen vermeld in de bijsluiter.
- voor de verdere behandeling gaat u als volgt te werk:
◦ kam het haar 2x per dag met een netenkam (Nisska-kam) en dit gedurende drie weken;
◦ kijk elk lid van het gezin na. Alle besmette gezinsleden moeten gelijktijdig behandeld worden;
◦ kussenslopen, knuffels, mutsen, jassen ….. moeten gewassen worden op een temperatuur
van 50° à 60° graden of apart gelegd in een gesloten plastieken zak gedurende een tweetal
weken;
◦ reinig en ontsmet kammen en borstels. De kam en borstel van besmette personen houdt u
best apart.
Volgende week houden de leerlingen van verzorging vanuit het atheneum Eureka algemene luizencontrole.
We blijven u op de hoogte houden indien er luisjes of neten gevonden worden bij uw zoon of dochter.
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Gelieve dit antwoordstrookje ingevuld terug te bezorgen aan de leerkracht.
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1. Maak het haar zeer nat.
2. Strijk de haren in met heel veel conditioner.

3. Kam de knopen uit het haar met een gewone kam, van achter naar voor.
4. Kam met een luizenkam van achter naar voor (dus van nek naar voorhoofd).
Druk je kam tegen de hoofdhuid terwijl je kamt. Het is belangrijk dat de kam de
huid raakt. Zorg dat je het hele hoofd kamt. Start aan het ene oor en schuif na
elke kambeweging een stukje op tot je bij het andere oor komt.

5. Veeg de kam na elke kambeweging af aan wit keukenpapier en kijk of je
luizen ziet. Je ziet ze mooi zitten tegen de witte achtergrond.
6. Zitten er luizen in de kam, verwijder ze dan met een tandenstoker.

7. Spoel de conditioner uit het haar. Laat het haar zeer nat, hoe natter hoe
beter.

8. Het kind gaat nu rechtop zitten. Kam met een gewone kam van voor naar
achter (dus van het voorhoofd naar de nek).
9. Kam met een luizenkam van voor naar achter (dus van het voorhoofd naar
de nek). Druk je kam goed tegen de hoofdhuid terwijl je kamt, het is belangrijk
dat de kam de huid raakt. Zorg dat je het hele hoofd kamt. Start aan het ene
oor en schuif na elke kambeweging op tot je bij het andere oor komt.

10. Veeg de kam na elke kambeweging af aan het keukenpapier en kijk of je
luizen ziet. Je ziet ze mooi zitten tegen de witte achtergrond.
Leg de kam na behandeling minstens 30 minuten in water van 60 graden of in
een ontsmettingsmiddel. Gebruik een tandenstoker om de dode luizen en
neten eruit te halen.

Voor meer informatie zie www.klasse.be/ouders/luizen-uitroeien-zo-doe-je-het
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