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Samen op weg!
Geachte ouders,
Op school krijgen wij op dit moment verschillende meldingen dat er hoofdluizen
gesignaleerd zijn.
Dat kan iedereen overkomen en is zeker geen schande.
Ze zijn alleen vervelend (jeuk/krabben) en besmettelijk voor anderen.
Onze school probeert luizenbesmetting te beheersen en te voorkomen.
Wij mogen zelf geen haren behandelen of nakijken.
Hoe we als school hier rond werken, willen we via deze brief duidelijk maken.
Let wel: Ouders zijn verantwoordelijk voor de vaststelling en de behandeling
van luizen bij hun kind(eren).
! Controleer het haar van uw kind regelmatig en dat het ganse schooljaar door.
Preventief behandelen van niet-besmette gezinsleden heeft geen zin en wordt sterk
afgeraden.
Ook indien er op dit ogenblik geen luizen of neten zijn, is het nodig uw kinderen
wekelijks na te kijken, ofwel met de luizenkam ofwel met de nat-kam-methode (zie
uitleg hieronder).
Als u geen luizen/neten ontdekt, hoeft u niets speciaals te doen.
Als u wel luizen ontdekt, vragen wij u het volgende te doen:
Kijk het haar na van alle gezinsleden.
Start de behandeling nog dezelfde dag voor iedereen die luizen heeft.
1. Verwittig de school zo snel mogelijk.
Mail naar de juf of meester of spreek ze persoonlijk aan.
Je kan ook bellen naar de school op nummer: 011 78 20 88
2. Behandel ook beddengoed, knuffels, kussens, …
3. De school geeft een brief mee met daarop de werkwijze van de aanpak
van de luizen.
Hierop vind je ook een invulstrookje om aan te geven of je als ouder het hoofd
van je kind hebt nagekeken.
4. Wanneer wij een nieuwe melding krijgen of de klasleerkracht merkt
toch nog luizen op, wordt een tweede brief meegegeven.
5. Bij een hardnekkig probleem wordt de CLB-arts ingelicht en neemt de CLBverpleegkundige contact met de ouders op om het probleem zo goed mogelijk
aan te pakken.
Hoe behandel je de haren van uw kind als het luizen heeft ?


Ofwel de nat-kammethode (zie achterzijde blad):
Pas de nat-kamtest 2 × per week toe gedurende 2 weken.
Je krijgt het beste resultaat bij een toepassing op dag 1, 5, 9, en 13.



Ofwel gebruik je een hoofdluismiddel: vraag uw apotheker om advies.

Vriendelijke groeten,
Het medisch CLB-team en het schoolteam

Stappenplan nat-kammethode
Via dit filmpje kan je de werkwijze herbekijken:

https://youtu.be/QPws_SO1_mU

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.
Herhaal dit om de 3 dagen en dit gedurende 2 weken.
Na 2 weken zouden alle luizen en levende neten weg moeten zijn.
Wekelijks controleren blijft echter nodig want uw kind kan terug besmet
worden!

