HOOFDLUIS-ALARM!!!

Beste ouders en/of verzorgers,
Op school is hoofdluis geconstateerd. Uw medewerking is noodzakelijk om verdere
verspreiding van hoofdluis te voorkomen.
Jaarlijks krijgen 240.000 kinderen op basisscholen te maken met deze jeukende parasiet.
Dit wil zeggen dat ongeveer 15% van alle kinderen tussen de 4-12 jaar besmet worden met
hoofdluis.
De hoofdluis verspreidt zich door van het ene hoofd naar het andere te lopen via het haar.
Het krijgen van luizen heeft dus niets te maken met persoonlijke hygiëne.
Het hebben van hoofdluis is geen schande. De hoofdluis is een parasiet die zijn maaltijd
krijgt door een klein gaatje in de hoofdhuid te prikken en hier bloed uit te zuigen. De luis
maakt geen onderscheid tussen gewassen of ongewassen haar.
De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en behandelen.
Maar dat moet dan wel op de juíste manier en bij álle leerlingen gebeuren, anders heeft het
geen effect.
Wij vragen u dan ook uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren op hoofdluis.
De controle kan het beste gebeuren met een zogenaamde stofkam of luizenkam. Dat is een
kam, meestal van plastic, met fijne tanden.

Hoe zien luizen en neten eruit?
Een volwassen hoofdluis is ongeveer 3 mm groot en grijsblauw van kleur. Als de luis zich net
gevoed heeft is hij roodbruin.
De eitjes (neten) van hoofdluis zijn ongeveer 1 mm groot. Ze zijn grijs-wit en kunnen in
eerste instantie lijken op roos. De neten kleven heel stevig aan de haren en kunnen dus niet
simpel worden uitgeschut.

Opsporen van hoofdluis
De aanwezigheid van luizen kan worden vastgelegd door het haar te kammen met een
luizenkam/netenkam boven een stuk wit papier. De luizen zullen op het papier vallen als
kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels.
Daarnaast is het verstandig om het haar achter de oren en in de nek en kruin extra te
controleren op aanwezigheid van luizen.
Begin het kammen dicht bij de hoofdhuid en kam de streng in 1 keer door naar de punt.
Klop de kam af op het papier. En kijk of u iets ziet.

Reinig na iedere controle beurt de kam grondig, om te voorkomen dat u de hoofdluis
overbrengt. Dit doet u door de kam uit te koken in een pannetje kokend water of door de kam
te reinigen met alcohol.
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Heeft u in die twee weken een levende luis
ontdekt dan direct opnieuw behandelen. En weer 14 dagen kammen.

Luizen kunt u goed bestrijden met een product als Prioderm lotion. Hier zit de stof Dimeticon
in die een lijm laag in de longen van de luis veroorzaakt waardoor hij sterft. Het product is
verkrijgbaar bij de drogist of apotheek.
Op de verpakking staat dat de lotion na een kwartier weer uitgespoeld kan worden. Echter,
het beste resultaat bereikt u wanneer u uw kind lotion in het haar wrijft voordat het kind gaat
slapen. Zorg dat al het haar bedekt is met een laagje lotion. Geen enkele haar mag nog
droog zijn. Handdoek op hun kussen en zo een nachtje inlaten trekken.
De volgende morgen voor het uitspoelen eerst shampoo over de olie verdelen en
inmasseren. Hierna uitspoelen. En nog een paar keer met shampoo behandelen zodat de
lotion er goed uit is.
Daarna met de luizenkam het haar vanuit de nek lokje voor lokje weer doorkammen.
Belangrijk: Herhaal de behandeling na 9 dagen. Een luis die net geboren is kan na 9 dagen
alweer een eitje leggen. Door de behandeling te herhalen voorkomt u dat uw kind weer
luizen heeft.
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huis is ingetrokken door de RIVM. Er is
geen wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals
wassen van beddengoed, knuffels, jassen.
Wilt u meer advies of kam instructies ga dan naar www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Wanneer u bij uw kind luizen en/of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs wanneer u
dit aan de groepsleerkracht meldt. Het Luizen opsporingsteam (LOT) controleert na een
melding alle kinderen om zo verspreiding zo goed mogelijk te voorkomen.

Wij rekenen uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de ouders van het LOT,
De schooldirectie.

