LUIZEN
Controle
Omdat luizen vaak opduiken na een schoolvakantie controleren wij de kinderen elke maandag na een
schoolvakantie.
Indien er in de klas van uw kind luizen worden ontdekt, krijgt u hierover een brief mee.

Hoofdluizen: snel opsporen is nodig.
Hoe zien ze eruit?
De hoofdluis is een langwerpig, vleugelloos insectje, dat leeft in het haar van de mens. Het is 2 - 4
mm lang. De kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Neten zijn de eitjes van de luis. Ze zijn langwerpig
van vorm en wit tot witgrijs van kleur. Ze lijken goed op schilfertjes. Maar in tegenstelling tot
gewone schilfertjes zitten neten stevig vastgehecht aan de haren. De luis legt haar eitjes dicht bij de
hoofdhuid.

Hoe krijg je ze?
Luizen kruipen van de ene haardos naar de andere op het ogenblik dat twee hoofden nauw in
contact komen, bijvoorbeeld bij het spelen of knuffelen. Een luis kan in een muts, op een sjaal, kam
of borstel verzeild raken. Door met luizen besmette kammen, borstels of mutsen van elkaar te
gebruiken kan je dus ook luizen krijgen.

Hoe vind je ze?
Luizen spoor je op door de haren uit te kammen met een metalen luizenkam. Een conditioner of
crèmespoeling vergemakkelijkt het kammen.

Hoe ga je te werk?
•
•
•
•
•

•

Maak voldoende tijd vrij. Reken op een 20-tal minuten. Zorg voor een goed verlichte kamer.
Zet het kind met het hoofd voorovergebogen boven een wastafel of boven het bad.
Maak het haar goed nat.
Breng veel conditioner aan.
Kam met de metalen luizenkam:
Druk de luizenkam goed tegen de hoofdhuid en kam van het achterhoofd naar het voorhoofd.
Schuif telkens wat op, van het ene oor naar het andere oor zodat je de hele hoofdhuid gekamd
hebt. Herhaal dit, maar nu van het voorhoofd naar achter. Controleer de kam op luizen na elke
kambeweging door hem af te vegen aan een stuk wit keukenpapier.
Let erop geen enkel stukje hoofdhuid over te slaan.
Maak de kam schoon onder stromend water. Houd de kam tegen het licht. Zo zie je of er geen
enkele neet of luis nog in de kam vastzit.

Wat te doen in geval van luizen of neten?
U krijgt een meer uitgebreide folder van ons als uw kind luizen heeft.
Er staan 2 manieren in vermeld:
1) de nat-kammethode
2) hoofdluismiddel in combinatie met de nat-kammethode
Zie ook: www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/
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