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Beste ouder(s),
Luizen op school: alle info in een notendop.
Af en toe is er op school een ‘luizenalarm’. Zeker na de vakanties is dit vaak het geval.
Met deze brief willen we jullie alle noodzakelijke info in één keer doorgeven.
1. Het kriebelteam controleert
- controle van alle kinderen. Kleuters in de klas, lager discreet op een plek buiten de klas
- na de ‘lange’ vakanties: zomervakantie, kerstvakantie, paasvakantie
- kinderen met luizen of neten worden tot 2x ‘nagekriebeld’
- deze kinderen krijgen een brief mee. Dit gebeurt discreet, brieven worden meegenomen naar de klas tussen de
schoolagenda
- als ouder behandel je je kind thuis. Hoe je behandelt, noteer je op de brief. Het strookje gaat weer mee naar
school.
- hoe behandelen? Tips vind je verder op deze brief (onderaan en ommezijde). Het CLB kan ook helpen.
Contactpersoon: Kathleen Jonckheere: kathleen.jonckheere@vclbdeinze.be

- zijn er luizen in de klas? Dan vind je de luizensticker in het schriftje/de
schoolagenda.
Controleer je kind in dat geval regelmatig, gedurende een maand. Zo voorkom
je besmetting.

- is een klas luizenvrij? Dan volgt er geen brief of sticker. Je leest op facebook / gimme dat er een kriebelperiode
is geweest.
2. Tussentijds luizenalarm
Er kan ook tussen twee kriebelmomenten door een luizenalarm zijn in een klas.
- Heeft je kind luizen of neten? Meld dit snel in het schriftje / de schoolagenda. Zo voorkomen we onnodige
besmetting.
- De leerkracht houdt dit discreet, maar kleeft wel luizenstickers. Zo kunnen alle ouders ‘in actie schieten’.
- Intussen behandel je je kind alvast.

3. Hoe behandelen? Enkele tips:
1. Gebruik de natkammethode gedurende minstens 2 weken om de 3 dagen en daarna een maand lang
elke week. Volhouden is de boodschap! Raadpleeg de apotheker voor een eventueel bijkomend product.
Controleer het haar ook op neten. Dit zijn eitjes van de luizen. Ze zijn wit en ovaal en zitten op de haren vast,
dicht tegen de hoofdhuid. Ze zijn dikker dan roos en komen niet zo maar los, je moet ze echt los trekken.
Verwijder ook de neten, want na drie dagen piept er een kleine luis uit…
2. Handel snel: onderzoek iedereen grondig die in contact kwam met je kind (andere
familieleden, vriendjes en vriendinnetjes …). Luizen kruipen van de ene haardos naar de andere op het ogenblik
dat twee hoofden nauw in contact komen.
3. Leg het probleem uit aan je kind zonder te dramatiseren: het gaat niet om hygiëne,
er is dus geen enkele reden tot schaamte. Luizen zijn niet gevaarlijk of schadelijk, maar ze zorgen wel voor veel
ongemak.
4. Waarschuw school, ouders van andere kinderen …
5. Was/reinig de persoonlijke spullen van je kind (lakens, mutsen, sjaals, knuffels …)

Met vriendelijke groeten,
Veronique Mesure, directie en het hele schoolteam.

