Onze beste wensen voor een gezond en gelukkig 2020!
Agenda
-

Donderdag 16 januari bezoekt FoliFoot de Veldschool
Vrijdag 31 januari Algemene repetitie in het JOC
Zaterdag 1 februari MUSICAL – meer hierover in komende mededelingen….

Iedereen beroemd!

Michiel en Tomas maakten gisteren hun filmdebuut in Iedereen beroemd met de
Lieving… Hoe gaan broers of zussen om met een revalidatie van broer of zus?
Kijken kan via VRT-NU…
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/iedereen-beroemd/2019-2020/iedereenberoemd-d20200109/

Luizen
Luizen zijn kleine insecten die leven in het haar van
de mens. Luizen zijn helaas nog altijd een taboe. Ze
hebben echter niets te maken met een slechte
verzorging. Iedereen kan ze krijgen, maar men treft
ze vooral aan bij kinderen tussen 3 en 12 jaar.
Luizen kunnen een hardnekkig probleem vormen,
maar toch zijn ze vrij gemakkelijk te behandelen.
Luizen zijn 3 à 4 millimeter groot en lichtgrijs of bruin van kleur. De neten (eitjes van de
luizen) kleven vast aan het haar. Ze zijn meestal heel talrijk en zien eruit als roos. Je ziet
ze vooral op de warmste plaatsen van het hoofd: in de nek en achter de oren.
Luizen hebben een levenscyclus met 3 stadia: neet, nimf, luis. Neten zitten stevig vast
aan de haarschacht en groeien uit tot nimfen en dan luizen. Luizen kunnen tot 30 dagen

op de hoofdhuid leven, daarbuiten sterven ze af.
Door het geven van kleine prikjes zuigen ze mensenbloed. Dit kan hevige jeuk
veroorzaken. Door krabben kunnen korstjes op de hoofdhuid ontstaan. Langs die weg
kunnen infecties optreden.
Besmetting
Luizen kunnen enkel kruipen en lopen.


Omdat kinderen vaak met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, kunnen ze gemakkelijk
van het ene hoofd naar het ander hoofd overlopen.



Besmetting kan ook gebeuren door het dragen van een muts of sjaal van een persoon
met luizen.



Besmetting via andere voorwerpen zoals kam, borstel of beddengoed komt weinig
voor, maar is mogelijk.
Symptomen
Luizen geven normaal kriebel en jeuk. Zowel de neten als de luizen zijn zichtbaar.
Behandeling



Start de behandeling zodra je hoofdluizen vindt.



Het is belangrijk dat alle besmette personen tegelijk een behandeling starten, anders
is er telkens opnieuw een besmetting.



Breng de onmiddellijke leefomgeving van het kind op de hoogte. Zo wordt vermeden
dat de luizen zich verder verspreiden. Dit gebeurt gemakkelijk waar kinderen samen
zijn (kinderopvang, school).



Luizen worden bestreden met:



een hoofdlotion (apotheek) en een speciale luizenkam. Na een week moet de
behandeling herhaald worden. Nadien moet het hoofd nog minstens 14 dagen
gecontroleerd worden. Sommige middelen mogen niet worden gebruikt bij baby's,
zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.



de natkammethode: met een conditioner wordt het haar zeer soepel en glad gemaakt.
Door het haar nadien (zonder spoelen!) zorgvuldig te kammen met een luizenkam,
verwijder je luizen en neten. Herhaal het kammen gedurende minstens twee weken
om de drie à vier dagen, tot geen enkele luis meer wordt gevonden.



Was mutsen, sjaals, knuffels, kammen, borstels, … op 60 °C. Steek wat niet zo warm
kan worden gewassen gedurende één week in een afgesloten plastic zak. Kleine
voorwerpen kunnen ook voor een dag in de diepvriezer.



Een behandeling met een speciale hoofdlotion heeft alleen zin als er al een
besmetting is, niet als preventiemaatregel.

