Luis in je haar?

Kammen maar!!

Tijdens de eerste weken na de zomervakantie zie je de hoofdluis weer toenemen.
Wij, als team van Villa Vlinderhof, horen in de wandelgangen dat het een hardnekkig probleem is.
Het luizenteam op school heeft contact gezocht met de verpleegkundige van de GGD. Zij geven aan
dat dit op veel scholen speelt in de regio en hieronder volgt hun advies.
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Dit heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Luizen lopen via
het haar over van hoofd naar hoofd. Kinderen/jongeren lopen de meeste kans om hoofdluis te krijgen
omdat zij, bij het spelen en het maken van selfies, letterlijk de hoofden tegen elkaar houden.
Het advies is om uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren.
Wanneer u hoofdluis ontdekt is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak.
-

Kam gedurende MINIMAAL 14 dagen ELKE dag het haar met een metalen luizenkam.

-

Maak het haar nat en verdeel een willekeurige crèmespoeling over het haar.

-

Schuif een hydrofiel gaasje over de tanden van de kam.

-

Leg een, liefst witte of lichte handdoek over de schouders.

-

Kam het haar lok voor lok. Begin telkens bij de hoofdhuid, neem niet te grote lokken.

-

Verschoon het gaasje enkele keren tijdens het kammen.

-

Als u geen gaasje gebruikt, spoel dan tijdens het kammen regelmatig de kam uit in heet
water.

-

Als er luizen uit het haar komen, spoel deze dan met water weg in de wasbak.

-

Herhaal de behandeling elke dag minstens twee weken of langer als dit nodig is!

-

Nacontrole is belangrijk!

-

Extra materregelen zoals wassen van kleding knuffels etc. zijn niet nodig!

OOK WANNEER U EEN ANTIHOOFDLUISMIDDEL GEBRUIKT, MOET U HET HAAR DAGELIJKS,
GEDURENDE 14 DAGEN UITKAMMEN MET EEN LUIZENKAM.
Vragen?
Raadpleeg de jeugdverpleegkundige van uw school,
Jacqueline Hartman

