De gegevens van de school hierin typen
alvorens de brief te printen

WEG MET LUIZEN OP ONZE SCHOOL!
Beste ouder,
In de klas van uw kind werden luizen gesignaleerd.
OM EEN HEUSE LUIZENEPIDEMIE TE VOORKOMEN, VRAGEN WE U
om ook het HAAR VAN UW KIND GRONDIG TE CONTROLEREN
om ons het ANTWOORDSTROOKJE op de keerzijde INGEVULD TERUG TE BEZORGEN

Hoe controleert u het haar van uw kind?
• De beste methode om na te gaan of uw kind luizen of neten heeft, is via de
nat-kam-test. Uitleg over hoe u dat doet, vindt u op de keerzijde.
• Herhaal deze test minstens 2 keer per week gedurende minstens 2 weken!
Heeft uw kind luizen?
• Verwittig dan onmiddellijk de school.
• BEGIN OOK METEEN MET BEHANDELEN - want luizen verspreiden zich erg
snel. Vraag uw apotheker om een doeltreffend antiluizenproduct.
Heeft uw kind geen luizen of neten?
• Gebruik geen producten om luizen te doden, want uw kind heeft geen luizen of
neten.
• U kunt overwegen om een preventief luizenproduct te gebruiken om uw kind
tegen luizen te beschermen tijdens de luizenplaag. Vraag advies aan uw apotheker.
• Controleer het haar van uw kind 2 keer per week met een luizenkam.
Doe dat met de nat-kam-test. Lees de uitleg op de keerzijde.
Als alle kinderen gecontroleerd en behandeld worden,
zijn we de luizenplaag weer snel de baas.
Bedankt voor uw medewerking!

De nat-kam-test is de efficiëntste en betrouwbaarste manier
om te controleren op luizen of neten.
Volg de volgende stappen:
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4

Maak het haar door en
door nat met lauw water.

Houd het hoofd voorover en
kam met een fijntandige kam
al het haar van achter (vanaf
de nek) naar voor (naar het
voorhoofd) - van het ene oor
naar het andere. Druk hierbij de
kam goed tegen de hoofdhuid.
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Verdeel veel conditioner door
het haar.

Veeg de kam regelmatig af
aan een witte zakdoek, servet
of keukenpapier. Als u kleine
grijsblauwe
of
roodbruin
gekleurde spikkels ziet, heeft
uw kind luizen of neten.

3

Kam eerst met een gewone
kam de knopen uit het haar.

6

Spoel de crèmespoeling uit het
haar.

Raadpleeg www.stopluizen.be voor meer info over het opsporen,
behandelen & voorkomen van luizen.
ANTWOORDSTROOKJE
Naam: .............................................................................................................. Klas: .................................
Vraag 1: Ik heb het haar van mijn kind gecontroleerd met de nat-kam-test			
Vraag 2: Ik heb in het haar van mijn kind luizen of neten gevonden				
Vraag 3: Ik heb het haar behandeld met een product om luizen te doden			
Datum en handtekening:

V.U.: EG nv/sa - Heizel Esplanade Heysel b22 - Brussel 1020 Bruxelles - www.eg.be
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