REGINA CAELI
KLEUTERSCHOOL
Dilbeek, september
Beste ouder,

LUIZENALARM
Zowel de ouders, de school als het CLB dragen
verantwoordelijkheid bij het onder controle houden van
de overdracht van hoofdluizen. Iedereen kan luizen
krijgen. Dit is helemaal geen schande. Overal waar
kinderen samen zijn (thuis, op school, in de
jeugdbeweging, sportclub, enz.) kunnen luizen worden

doorgegeven.
Ook volwassenen kunnen er hebben. Het is van het grootste belang dat de
aanwezigheid van luizen vroeg wordt opgespoord en behandeld. Op die manier
help je niet alleen je eigen kind, maar ook zijn of haar omgeving (gezinsleden,
klasgenoten, vrienden).

Daarom vragen we de hoofdharen van je kind regelmatig te controleren op
luizen.
Je kunt luizen het best opsporen met de nat-kam-test. Een test die bij de
wekelijkse wasbeurt kan toegepast worden. .
Indien er luizen geconstateerd worden bij je kleutertje, gelieve de juf van de
klas dan onmiddellijk te verwittigen. (zie schoolreglement bijlage 4)
Indien er in de klas van je kleuter luizen gemeld worden zullen de juffen een
sticker ‘luizenalarm’ in het heen-en weerschriftje kleven bij alle kleuters van de
klas. Op deze manier kan er onmiddellijk gestart worden met de behandeling
thuis.
Vriendelijke groeten
Karin Bulterijs
Directeur
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Nat-kamtest
1.

Was de haren met een gewone shampoo.

Spoel de shampoo uit de haren, maar droog de
haren niet af.
3. Breng overvloedig conditioner aan op de natte
haren.
4. Kam de knopen uit de haren met een gewone kam.
5. Buig nu voorover en kam de haren systematisch
met een luizenkam van achter naar voor, dus van
de nek naar het voorhoofd. Begin aan het ene oor
en schuif na elke kambeweging op naar het andere
oor. Kijk vooral goed achter de oren en in de nek.
Druk de luizenkam goed tegen de hoofdhuid aan.
2.

Veeg de luizenkam na elke kambeweging af op een
stuk wit keukenpapier om te kijken of er luizen
aanwezig zijn. Als dat nodig is, kun je de luizen met
een tandenstoker uit de kam halen.
7. Spoel de conditioner uit de haren, maar droog de
haren niet af.
8. Kam de haren nu met een gewone kam weer naar
achter.
9. Kam de haren een tweede keer systematisch met
de luizenkam, deze keer van voor naar achter en
opnieuw van het ene oor naar het andere.
10. Veeg de luizenkam opnieuw na elke kambeweging
af op een stuk wit keukenpapier.
6.

11. Als

je kind luizen heeft, controleer dan alle huisgenoten met de nat-kamtest. Alle huisgenoten met luizen moeten gelijktijdig behandeld worden.
Anders is de kans groot dat ze elkaar opnieuw besmetten.

12. Het

is ook belangrijk dat je de school zo snel mogelijk daarvan op de
hoogte brengt. Die kunnen dan de nodige maatregelen nemen om
verdere verspreiding te helpen voorkomen.

Meer info
Op de website van TV.Klasse vind je een demonstratiefilmpje van de natkamtest: www.klasse.be
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