Luizenbeleid
Hoofdluizen, iedereen kan ze krijgen.
Het zijn vervelende beestjes die hevige
jeuk kunnen veroorzaken, maar niet
altijd. Wanneer u hoofdluizen vaststelt,
is het belangrijk om onmiddellijk een
behandeling te starten en erover te
praten, om zo verdere verspreiding
zoveel mogelijk te vermijden.

Wat zijn hoofdluizen?
Hoofdluizen zijn witachtige insecten van 2 tot 3 à 4 millimeter groot.
Luizen kruipen rond de huid en haarwortels en dat veroorzaakt jeuk.
Met enige moeite kunt u ze vinden.
Hoofdluizen kunnen niet springen.
De luizen leggen eitjes (neten) die ze vastplakken aan de haren, vlak bij de
hoofdhuid.
De eitjes komen na één week uit.
Luizen voelen zich het prettigst op een warme behaarde huid, op andere plaatsen
gaan ze snel dood.
De eitjes hoeven niet perse op het lichaam te zitten om lang in leven te blijven: die
kunnen beter tegen de kou.

Hoe luizen herkennen?
https://www.eg.be/silikom/nl/blog/posts/2019/september/de-eitjes-van-luizen-zeblijven-graag-plakken

Hoe worden ze verspreid?
Mensen en kinderen kunnen hoofdluizen aan anderen doorgeven als hun hoofden
elkaar raken.
De verspreiding van luizen gebeurd ook wanneer kinderen hun jassen te dicht bij
elkaar hangen aan de kapstok.

Hoe voorkom je hoofdluizen?
Hoofdluizen kan je NIET voorkomen.
Maar…
– Kijk elke week de haren na! In het begin merk je niet dat je luizen hebt.
– Maak gebruik van een luizenkam. Kam boven een vel wit papier of boven de
wastafel (zo zie je beter of dat er luizen of neten inzitten).
– Waarschuw de school, ouders, vriendjes,… bij besmetting

Wat moet u doen om van de hoofdluis af te komen?
-de nat-kam-methode:
https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/
	
  
-en/of behandeling met een product van de apotheek

Wat doet de school?
Bij de start van elk schooljaar en na elke schoolvakantie wordt er een google
formulier verstuurd naar alle ouders met de vraag hun kind(eren) te
controleren op mogelijke luizenbesmetting. Na twee weken gebeurt een
controle door de luizenverantwoordelijke in elke klas met melding of twijfel.
Bij melding van een besmetting in de klas wordt er een google formulier
verstuurd naar alle ouders met de vraag hun kind(eren) te controleren op
mogelijke luizenbesmetting. Na twee weken gebeurt een controle door de
luizenverantwoordelijke in elke klas met melding of twijfel.
Bij hardnekkige besmetting wordt het CLB ingeschakeld. Een CLBmedewerker zet stappen om het gezin te begeleiden (telefonisch contact,
controle van het kind op school, op het centrum, huisbezoek, inschakelen
andere hulpverleners) en om samen met de ouders een opvolgingsstrategie te
bepalen.

Meer info?
https://www.eg.be/silikom/nl/alles-over-luizen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/luizen-te-lijf

