Er zijn luizen geconstateerd op school.
Luizen verspreiden zich heel snel, vooral op school omdat de kinderen in nauw contact staan met
elkaar. Het is belangrijk dat we samen in actie komen om dit probleem te beheersen.
Wat te doen
1. -Controleer al uw gezinsleden zo spoedig mogelijk.
-Hoofdluis kan heel moeilijk te zien zijn, omdat ze erg klein en erg snel zijn.
De beste manier is om een speciale luizenkam (zeer fijn) te gebruiken.
2. -Verdeel de natte haren (handdoekdroog) in verschillende delen.
-Kam de haren per onderdeel. Plaats de tanden van de kam zo dicht mogelijk bij de
hoofdhuid en kam door het haar tot aan de uiteinden.
-Veeg de kam per keer op een tissue om beter te kunnen zien of er luizen zijn.
3. -Herhaal dit totdat u al het haar heeft gecontroleerd, of totdat u een luis heeft gevonden.
Wanneer u luizen vindt
- Koop zo spoedig mogelijk een hoofdluisbehandeling bij de apotheek.
- Behandel dezelfde dag alle besmette gezinsleden. Volg de instructies van het product.
- Verschoon de lakens en kleren en was ze op 60 °C.
- Desinfecteer zoveel mogelijk met een speciaal product (borstels, kammen, stoelen, helmen,
speelgoed). Pluche/knuffels kunnen evt ook 24 uur in de vriezer worden gedaan.
- Informeer alle personen die de afgelopen twee weken in nauw contact zijn geweest met uw
kind(eren).
- Sommige behandelingen tegen hoofdluizen mogen maar eenmaal worden gebruikt, andere tweemaal.
Lees de instructies van het product en breng een tweede behandeling aan, wanneer aangegeven.
Wanneer u geen luizen vindt
Het is belangrijk de haren van uw kind regelmatig op luizen te controleren, indien mogelijk elke
week.
Besmetting is te voorkomen:
- Bind lang haar in een paardenstaart
- Vertel uw kind(eren) geen kleding, kammen en borstels (muts, sjaal, jas etc) uit te wisselen met
vrienden
- Vertel uw kind om een badmuts te dragen in het zwembad.
Als u luizen ontdekt, is het belangrijk om de besmetting zo snel mogelijk te behandelen om de
verspreiding van luizen te stoppen.
Wij waarderen uw begrip.
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