Informatie voor ouders

Onze School doet mee aan de:

Luizendag 2015 – 25 februari

Nederland Luisvrij
Luizendag!
Elk jaar krijgt 1 op de 10 kinderen hoofdluis. Door jaarlijks op een moment alle kinderen luisvrij te maken, helpen we de
hoofdluis in één keer het land uit. Daar hebben we de hulp van alle leerkrachten, ouders en kinderen bij nodig. Helpen
jullie mee? In deze brief ontvang de benodigde informatie.
Wij vragen je om op dinsdag 4 maart thuis je kinderen met de netenkam uit te kammen. De kam instructie vind je
hieronder. Alle luizen van Nederland hebben we dan te pakken. Op woensdag 5 maart houden we luizencontrole op
school. Als het goed is, is er dan geen luis meer te vinden. Meer informatie op www.hoofdluis.org
Help je mee?

4 maart: Thuis kammen!
Kam Dinsdag 24 februari alle leden van je gezin. Het kammen kost ongeveer 10 minuten per gezinslid. Het enige dat je
nodig hebt is een luizen- of netenkam.

1) Haren voorover boven wit papier
Houdt het hoofd ligt gebogen en breng alle haren naar
voren. Leg een vel wit papier op de tafel voor je, zodat
eventuele luizen en neten op het papier zullen vallen en
zo goed zichtbaar zijn.

2) Kam het haar van achter naar voren
Neem een streng haar tussen wijsvinger en middelvinger en begin met
kammen dichtbij de hoofdhuid. Streng voor streng worden alle haren
gekamd. Controleer steeds of er een luis of neet in de kam is
achtergebleven.

3) Luizen of neten gevonden?
Als je een luis of neet hebt gevonden is het tijd voor actie. Kijk op
www.hoofdluis.org voor instructies.
Breng de leerkracht op de hoogte van de besmetting.

4) Maak de kam weer goed schoon
Leg de kam na gebruik inkokend water of maak hem schoon met
alcohol.

Steun het Landelijk Steunpunt Hoofdluis
Disclaimer
Deze informatie is tot stand gekomen in
samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en
beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

Wil je hoofdluis voorgoed de deur uit? Dan is er
maar een advies: regelmatig kammen! Zorg dat je
altijd voor een luizencontrole op school kamt met
de netenkam. Dat is prettig voor je kind en voor de
luizenouders. Als je lid wordt van het LSH steun je
onze activiteiten en ontvang je een gratis netenkam
www.hoofdluis.org

