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        maandag 7 september 2020 

 

Beste ouder(s), 

 

Krabt je zoon/dochter regelmatig in het haar?  Of heeft je zoon/dochter last van aanhoudende 

jeuk?  Dit zouden tekenen kunnen zijn van een mogelijke luizenbesmetting.  Maar luizen 

kunnen ook aanwezig zijn zonder jeuk te veroorzaken.  Dus ook kinderen die niet in hun haar 

krabben, kunnen mogelijk besmet zijn met luizen. 

 

In normale omstandigheden start het kriebelteam 1 van de eerste weken van het nieuwe 

schooljaar met een uitgebreide controle.  Dit is nu door de huidige Covid-19 maatregelen 

echter niet mogelijk en vragen wij je graag om thuis deze controle uit te voeren zodat een 

eventuele luizenplaag zo snel mogelijk stopt. 

Op de achterkant geven we meer info mee: Wat? Hoe herkennen? Nat-kam-methode? Hoe 

behandelen? 

 

Gelieve dit strookje ten laatste op vrijdag 11 september op school af te geven. Je mag 

uiteraard ook altijd contact opnemen met de school. U kan deze brief ook online terugvinden 

op onze schoolwebsite: www.sint-luciaschool.be 

 

Alvast bedankt, 

Het Kriebelteam 

 

 

 

Naam:        Klas: 

⃝    Bij controle heb ik geen luizen/neten gevonden. 

⃝    Bij controle heb ik luizen gevonden. 

⃝    Bij controle heb ik neten gevonden. 

 

Naam:        Klas: 

⃝    Bij controle heb ik geen luizen/neten gevonden. 

⃝    Bij controle heb ik luizen gevonden. 

⃝    Bij controle heb ik neten gevonden. 

 

Naam:        Klas: 

⃝    Bij controle heb ik geen luizen/neten gevonden. 

⃝    Bij controle heb ik luizen gevonden. 

⃝    Bij controle heb ik neten gevonden. 

 

 

Handtekening: 
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LUIZEN                                                              
 
Luizen zijn kleine kriebelbeestjes die over het hoofd kruipen 

(dus niet kunnen vliegen) en leven van mensenbloed.  Ze zijn 

in principe onschadelijke voor onze gezondheid maar toch 

kunnen er geïnfecteerde wondjes ontstaan door het krabben. 

De luis start zijn korte leventje als neet, een grijs-wit eitje dat 

dicht tegen de hoofdhuid aangelegd is.  Dit eitje komt 

ongeveer na een week uit, waarna een larve het hoofd 

opkruipt.  De larve verpopt zich de daaropvolgende 9 dagen 

zo’n 3 keer tot hij volwassen en geslachtsrijp is.  Van zodra een mannetjesluis en een 

vrouwtjesluis elkaar gevonden hebben, kan het vrouwtje na 1 tot 2 dagen eitjes gaan leggen.  

Per dag zijn dat zo’n 4 tot 9 eitjes extra op onze haren tot de luis overlijdt.  Een volwassen luis 

leeft een dikke maand waarbij ze dus ongeveer 250 eitjes legt. 

 

 
Krijgt u hiervan ook de kriebels? Ja, dan moeten we dit zo 

snel mogelijk aanpakken! 

Hoofdluizen zijn met het blote oog zichtbaar.  Een 

volwassen hoofdluis is 2 tot 4 mm lang en kan in kleur 

variëren van lichtgrijs tot zeer donker. We kunnen de luis 

zien bewegen met een snelheid van 6 tot 30 cm per minuut.   

Neten herkennen we aan kleine witte puntjes op het haar.  

Het verschil met huidschilfers of roos is dat neten dichter tegen de hoofdhuid op de haren 

plakken en we ze moeilijk kunnen wegnemen. 

 

Luizen verblijven het liefst op de warme en vochtige plaatsen van ons hoofd.  Controleer 

daarom zeker goed achter de oren, in de nek en boven het voorhoofd.  Ook daar leggen ze 

meestal hun eitjes of neten. 

Een betrouwbare methode om de luizen en neten op te sporen is de Nat-Kam-Methode.  We 

kammen het haar nauwgezet met een fijne kam of liefst met een luizenkam van het ene oor 

naar het andere en van voren naar achteren en terug. 

 

Help, ik heb neten en/of luizen ontdekt! Wat nu? 

Tegenwoordig zijn er verschillen luizenproducten bij de apotheker te koop die zeer efficiënt 

de luizen én neten doden.  Herhaal deze behandeling nog een paar keer. 

Hebt u dergelijk product niet in huis en is de apotheek gesloten, begin dan al zeker met de nat-

kam-methode met een conditioner.  Spoel de conditioner niet uit.  De luizen kunnen door de 

conditioner niet meer kruipen en kunnen zo uitgekamd kunnen worden.  Neten blijven echter 

nog achter en gaan niet dood door de conditioner, dus gebruik daarna zo snel mogelijk een 

efficiënt product of herhaal de nat-kam-methode met conditioner alle dagen en dit minimum 2 

weken. 

 
Best is ook het beddengoed, handdoeken, knuffels … te wassen.  Is wassen niet mogelijk, 

steek dan de voorwerpen gedurende 48u in een gesloten zak.  Luizen kunnen 24 tot 48 uur 

buiten het haar en menselijk bloed overleven. 

 

Je kan niet preventief de haren behandelen tegen een mogelijke besmetting maar veelvuldig 

controleren (en behandelen) helpt ons al een heel eind verder. 

 

Meer info: 

www.stopluizen.be 

Kijk ook de haren na van de andere gezinsleden. 


