Hoe krijg je
hoofdluis ...
Hoofdluis heeft niets te maken met wel
of niet schoon zijn. Het kan iedereen
overkomen. Luizen lopen via het haar
over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis
zoekt graag een warm plekje op: achter
de oren, in de nek of onder een pony
bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste
kans hoofdluis te krijgen, omdat ze bij
het spelen vaak letterlijk de hoofden bij
elkaar steken.

Men vindt ze vooral op de warme, donkere
plekjes zoals onder de pony, achter de oren,
in de nek en soms op de kruin. Regelmatig
worden neten verward met roos. Het
verschil met roos is overduidelijk: roos zit los
en neten zitten vastgekleefd aan de haren.
De lijm waarmee ze vastzitten is op te lossen
door het gebruik van:

- Natuurazijn en water
- Conditioner
- Neetex
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Hoe
je hoofdluis ...
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet
altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op
hoofdluis te (laten) controleren.
Als u het haar met een fijntandige kam doorkamt
boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen
uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed
opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een
paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn
tonvormig en circa 0,8 mm lang, hun kleur varieert
van egaal wit en zandkleurig tot bijna zwart. Luizen
leggen hun neten aan de basis van het haar, dicht
op de hoofdhuid. Deze neten zitten vastgekleefd
aan de haren.

Als u kind hoofdluis heeft, is het belangrijk
om meteen te beginnen met een grondige
aanpak. Want zolang er luizen of nog niet
uitgekomen neten op het hoofd zitten,
blijft hoofdluis besmettelijk.
De behandeling bestaat uit bestrijden én
het voorkomen van herbesmetting.

1. Maak direct tijd voor je kind , doe het niet
even snel! De LUIZEN of NETEN zijn namelijk
niet met 5 minuten weg. Doe je EIGEN haar
indien mogelijk vast, of uit het gezicht. Zodat
u goed op het haar kan kijken. (hiermee
voorkom je dat je ze zelf niet krijgt!)
2. Kam of borstel het haar uit. Zodat het klitvrij
is. (en kook deze borstel of kam goed uit of
reinig hem met alcohol 70 %)
3. Het kind dient zo snel mogelijk te worden
behandeld met een luizendodend middel.
(Volg de aanwijzingen op de verpakking)
4. Voor het verwijderen van luizen zijn
fijntandige kammen beschikbaar bij drogist
en apotheek.

Schenk EXTRA aandacht aan plekken, zoals
achter de oren, in de nek, op de kruin, in de
paardenstaart, de pony en controleer dicht
op de hoofdhuid.

5. Pak evt een bakje (goed warm) water erbij. Of
een wit papiertje.
Deel het haar af met een klem en begin
onderaan in de nek met een heel dun plukje
haar. Kam met de luizenkam door elk stukje haar
heen, en controleer met je vingers en nagels
door de haren heen, echt elk haartje kijk je goed
na van aanzet tot in de punten. Je pakt telkens
een (DUN) klein plukje haar en bekijkt van links
naar rechts van onder naar boven, en je pakt er
elke keer een heel klein stukje haar van ongeveer
2,5 mm erbij. Zo ga je te werk. Haal alles wat je
ziet uit het haar. En controleer goed en verwijder
luizen en neten.
6. Zodra je een LUIS ziet probeer hem z.s.m. te
pakken met je nagels en druk hem tussen de
nagels meteen dood. luizen lopen heel snel
weg! Je knijpt de luis tussen je nagels en
vingers en je trekt hem door het haar heen
eruit. En spoelt hem meteen weg in de
wasbak/of je legt hem in het waterbakje, zo
weet je zeker of je hem hebt te pakken. Zodra
je bakje aardig vol begint te raken of af te
koelen, verschoon het bakje dan door het
meteen weg te spoelen in de afvoer van de
wasbak. Spoel het bakje goed om, En spoel de
wasbak ook goed door.
7. Zie je NETEN probeer deze dan met je
netenkam eruit te kammen. Lukt dit niet en
zit die aardig vast? Gebruik dan je nagels zoals
je net als bij een luis doet, en leg hem in het
bakje of spoel hem door de wasbak heen. Net
wat je zelf fijn vind!
8. Heb je het hele haar gehad. Controleer
daarna nog eens op de zelfde manier. Tot je
echt niets meer ziet.

9. Doe het haar vast in een knot. Gedurende 14
dagen. ( TIP! Doe eigenlijk altijd het haar vast
naar school ! )

10. Hoofdluis is geen schande, wel vervelend.
Laat andere mensen zo snel mogelijk weten
als je kind hoofdluis heeft.

Vanaf de start van de behandeling
dient gedurende 14 dagen dagelijks
het haar gekamd en gecontroleerd te
worden. Het dagelijks uitkammen van
de luizen (dood of levend) en het
verwijderen van de neten voorkomt
dat tussentijds uitgekomen nimfen
uitgroeien tot volwassen luizen en
voorkomt daarmee dat er nieuwe
eitjes gelegd kunnen worden.
Elke achterblijvende neet wordt namelijk na
hooguit 8 dagen een luis

Behandel altijd na een week nog eens met
antiluizenmiddel!

Let op! Een kind dat behandeld is met
een middel waar Malathion in zit,
mag op de dag van de behandeling
NIET ZWEMMEN. Dit omdat chloor de
werking van Malathion tegengaat.

Marianne Minne (groep 1 t/m 4) 06-25293568
Diana Pul (groep 5 t/m 8) 06-12555177
(Bereikbaar tussen 8:30-17:00)

