Totaal schema (nieuwsbrief)
Ieder dinsdag of woensdag na de
vakantie en na melding van ouders
die luis of neten hebben
geconstateerd bij een leerling ,
Luizencontrole!
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• luis of neten gevonden?

melden bij
coördinator
op school

• digiduif
met melding
dat er in de klas luis of
neten zijn geconstateerd
naar alle ouders van
kinderen in betreffende
klas. Hierin wordt
gevraagd de leerling
regelmatig te controleren.
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Actie
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Hoe ?

Actie
ouders

Klaar!

kammen met een luizenkam in nat haar.
Kam van de hoofdhuid tot de puntjes.

nee

ja

Luis en/of neten geconstateerd?

Kam van de hoofdhuid tot de
puntjes. Van achter naar voor
en van voor naar achter.
Controleer iedereen in het
gezin.

Coördinator
informeert de
luizenpluis groep via
de luizenmoeders
app

Luis en/of neten
ontdekt?
Melden op school! (per kind)
Dit kan op één van de volgende
manieren:
- Bij de betreffende leerkracht of
- Via school mail
(de.lichtboei@scpo-nop.nl) of
- Bellen (0527-698644)

Schema voor de ouders (digiduif)
• digiduif
met melding
dat er in de klas luis of
neten zijn geconstateerd
naar alle ouders van
kinderen in betreffende
klas. Hierin wordt
gevraagd de leerling
regelmatig te controleren.

Kam het natte haar met een luizenkam. Kam van de hoofdhuid tot de puntjes.

Hoe ?

Luis en/of
neten ontdekt?
Melden op school! (per kind)
Dit kan op één van de volgende manieren:
- Bij de betreffende leerkracht of
- Via school mail (de.lichtboei@scpo-nop.nl) of
- Bellen (0527-698644)

niets ontdekt?

Klaar! maar blijf regelmatig controleren

Instructie video
http://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg&index=1&feature=plcp

Luis weetjes (digiduif/nieuwsbrief):
Wat zijn luizen?
• Een hoofdluis is een parasiet. Het beestje leeft van mensenbloed en zoekt graag behaarde en warme plekjes op. Achter de oren, in de nek of onder
een pony .
• Elke diersoort, ook de mens, heeft zijn eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen bijvoorbeeld niet op mensen overleven en andersom.
• Een luis loopt (en springt dus niet!) over de hoofdhuid. Grijpt zich vast aan de haren.
Hoe ziet een luis er uit?
• Een hoofdluis is grijsblauw.
• Roodbruin nadat hij bloed heeft opgezogen.
• Ongeveer 3 millimeter groot.
• Luis kan ongeveer 1 maand op een hoofd leven.
• Luis kan 2 dagen zonder “eten” (bloed).
• Hebben warmte nodig.
Neten
• Neten zijn de eitjes van de luizen.
• Ze zijn grijswit en lijken op roos.
• “verse” neten zitten dicht tegen de hoofdhuid aan.
• Roos zit los, een neet blijft plakken.
• Als de neten meer dan 1 cm van de hoofdhuid afzitten zijn het “oude” neten.
• Neten kunnen voor een groot deel verwijderd worden door met azijn in het haar (door de cremespoeling) met een luizenkam te kammen.
Voortplanting
• Neten komen na ong. 2 dagen uit.
• Luizen kunnen, als ze uitgekomen zijn, na 7- 10 dagen eitjes leggen.
• Een luis leeft ongeveer 1 maand en legt dan 250 eitjes. SNEL INGRIJPEN IS DUS BELANGRIJK!
Hoe krijg je hoofdluis
• Vooral overdraagbaar via haar- haar contact.
• Dus niet via indirect contact (kammen, petten ed)
• Uit een literatuurstudie is gebleken dat er onvoldoende bewijs is voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc.
Om deze reden hebben wij ons beleid aangepast; het RIVM-beleid is namelijk (indien mogelijk) altijd gebaseerd op wetenschappelijke evidence. Wij
richten ons bij hoofdluis vooral op de behandeling (kammen, al dan niet in combinatie met een antihoofdluismiddel) van de haren en niet op de
omgeving. Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact en niet via indirect contact. Het effect van een luizencape op de
verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom wij luizencapes niet aanraden.
Instructie video
http://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg&index=1&feature=plcp

