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Beste ouders,
Er zijn hoofdluizen gesignaleerd in onze school.
Dat luizen onschuldig zijn, belet niet dat ze uiterst vervelend en vooral heel besmettelijk zijn (zéker onder
kinderen). Daarom willen we u met aandrang vragen om de haardos van uw kind GRONDIG te controleren.
Eventuele luizen zijn soms moeilijk te zien, aangezien ze zeer snel rondkruipen. De neten daarentegen kan u
wél makkelijk zien (eventueel met vergrootglas); deze zitten vastgeklit aan de haren. Dikwijls kan ook
hardnekkige, irritante jeuk een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van hoofdluizen.
Indien u luizen of neten aantreft, is BEHANDELEN absoluut noodzakelijk. U kan producten halen bij uw
apotheker op basis van permethrine of malathion (bv. Radikal of Prioderm).
Maar jammer genoeg zijn luizen reeds resistent tegen verschillende producten en is het daardoor moeilijk om
er vanaf te geraken. Er is ook een natuurlijk product: Teatree olie. De essentiële olie komt van de teatree-boom
van Australische plantages. Het is een natuurgeneesmiddel dat niet schadelijk is. Teatree schept een klimaat op
de hoofdhuid waar luizen zich niet thuisvoelen. Per wasbeurt 4 druppels olie door de shampoo doen en dan 5
minuten laten intrekken. Let op, de olie niet puur op de huid gebruiken, dit kan wel irritaties veroorzaken. Dit
product kan u kopen bij de apotheker of in biowinkels.
Om er zeker van te zijn dat alle eitjes en jongen verwijderd worden, gebruikt u deze shampoo gedurende 2
weken om de 2 à 3 dagen. Nadien mag u deze nog regelmatig gebruiken.
De natkammethode, waarbij u het natte haar kamt met een “luizenkam” en de neten uit het haar plukt, is ook
zeer efficiënt.
Het is ook noodzakelijk dat u alle kledij, beddengoed, knuffels, dekentjes, kussentjes, handdoeken, mutsen, …
wast op 60°C. Herhaal dit na een week. Materialen die niet in de wasmachine mogen, kunt u gedurende 48 uur
buiten luchten, gedurende 24 uur in de diepvriezer plaatsen of gedurende 2 weken in een afgesloten plastic zak
bewaren.
Kammen en haarborstels moeten na elk gebruik gedurende 5 minuten geweekt worden in water van 60°C.
Zolang uw kind geplaagd wordt door nog levende luizen vragen we u om hem/haar thuis te houden zodat de
plaag niet verder wordt gezet. Tussen kleuters is er immers dikwijls nauw contact. We stellen het op prijs dat u
ons steeds verwittigt, indien uw kind ook “slachtoffertje” is.
Als we samenwerken, kunnen we van deze vervelende kriebelbeestjes af geraken.
Mocht u nog vragen hebben, ga dan gerust langs bij de klastitularis of de directeur.

