KRIEBELENDE INFO

Beste ouders,
Soms krijgen we bezoek van onschuldige diertjes die een hardnekkig
probleem kunnen worden en die sturen we dan ook liever meteen de laan (of
De Ketjes) uit.
Momenteel zijn er luizen ontdekt en graag geven we hierover wat meer info :
Wat is het?








Luizen zijn een onschuldig, maar hardnekkig probleem. Ze hebben niets
te maken met een slechte verzorging, zoals vaak wordt gedacht. Iedereen
kan ze krijgen.
Luizen zijn kleine, vleugelloze insecten die leven in het haar van de mens.
Door middel van kleine prikjes zuigen ze mensenbloed op. Ze zijn 3 à
4mm groot en lichtgrijs of bruin van kleur.
De neten (de eitjes van de luizen) kleven vast aan het haar. Ze zijn
meestal heel talrijk en zien eruit als roos. Ze komen vooral voor op de
warmste plekken van het hoofd: in de nek en achter de oren.
Voor zover bekend, dragen luizen geen ziekten over. Door te krabben
kunnen er korstjes op de hoofdhuid ontstaan. Langs die weg kunnen er
wel infecties optreden.
Symptomen





Luizen veroorzaken normaal alleen kriebel en jeuk. Soms is er zelfs
helemaal geen jeuk, of verdwijnt die na een tijd, ook al zijn de luizen er
nog wel.
Als je goed kijkt, kan je de luizen en de neten zien.
Besmetting






Luizen kunnen alleen kruipen en lopen.
Doordat kinderen vaak met de hoofden dicht bij elkaar zitten, kunnen
luizen makkelijk van het ene hoofd naar het andere overlopen.
Je kan ook besmet raken door een muts of sjaal aan te doen die net
gedragen geweest is door een persoon met luizen.
Besmetting via andere voorwerpen zoals een kam, borstel of beddengoed
komt weinig voor, maar is mogelijk.
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Verzorging en aanpak








Vermijd gemeenschappelijk gebruik van muts, sjaal, borstel of kam.
Hang jassen en sjaals niet te dicht bij elkaar.
Maak kammen en borstels schoon in warm water.
Was mutsen, sjaals, knuffels, enz. op 60°C. Wat niet (warm) kan worden
gewassen, gebruik je gedurende één week niet. Steek het in een
afgesloten plastic zak, dan zijn de luizen in elk geval dood. Kleine
voorwerpen kunnen ook voor een dag in de diepvriezer.
Een behandeling met een speciale hoofdlotion heeft alleen zin bij
besmetting, niet als preventiemaatregel!
Het is belangrijk dat alle gezinsleden tegelijkertijd een behandeling
starten, anders blijven de luizen verhuizen en kan je altijd weer besmet
raken.
De taak van de ouders







de opvang onmiddellijk te waarschuwen
de luizen verwijderen met een speciale luizenkam of een daartoe
bestemde hoofdlotion
de haren van de kinderen regelmatig te controleren
ook de andere huisgenoten te controleren op luizen
de behandeling na een week nog eens te herhalen en na de behandeling
de haren nog gedurende 14 dagen te controleren

Kan het kind naar de opvang komen?
 Uw kind kan NIET naar de opvang komen en dient behandeld te
worden tegen luizen en neten. Een verklaring van een dokter, dat uw
kind luizen/netenvrij is, dient voorgelegd te worden bij terugkomst in
het kinderdagverblijf.

2 | KINDERDAGVERBLIJF DE KETJES / info aan ouders over luizen

