Luizenkamgroep
Luizen komen overal voor en iedereen (ook een volwassene) kan luizen krijgen. Het hebben van
luizen heeft niets te maken met hygiëne. Sterker nog; de meeste luizen kiezen liever voor een schone
hoofdhuid met gewassen haar. Luizen zijn dus niet vies en ook niet gevaarlijk, maar wel vervelend.
Ze veroorzaken jeuk en irritatie op de hoofdhuid en lopen graag van hoofd naar hoofd. Vooral
kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 15 jaar zijn erg in trek bij luizen. Dat is ook de reden dat er
op het speelkwartier een luizenkamgroep is.
De luizenkamgroep bestaat op dit moment uit twintig mensen, waarvan er vijf op de Windroos en
vijftien op ’t Speel-Kwartier elke woensdag na een vakantie kammen. In de jaarplanning kunt u
vinden welke data dit zijn. De haren worden dan losgemaakt en met een saté-prikker worden de
haren van de kinderen voorzichtig uit elkaar geschoven om zo op de hoofdhuid te kunnen kijken.
Mocht de kamgroep luizen of neten (de eieren van de luis) vinden, wordt er contact met u
opgenomen door de leerkracht. Alle leerlingen van de klas krijgen een brief mee zodat iedereen zijn/
haar eigen kind kan controleren en zo nodig behandelen. Ongeveer een week later vindt er dan een
hercontrole plaats.
Het zou heel fijn zijn als u op de controledagen een beetje rekening houdt met het kammen. Zorg er
dus voor dat u op die dag geen ingewikkeld kapsel bij uw kind maakt of heel veel haarlak/ gel
gebruikt.
Wat te doen als u zelf luizen signaleert bij uw kind?
Als u zelf luizen constateert bij uw kind is het belangrijk om direct over te gaan tot behandelen en
kammen. Informatie hierover vindt u op de site van het RIVM.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Vergeet niet om het luizenprobleem ook te melden bij de leerkracht van uw kind! Zo kan ook de
kamgroep op de hoogte gesteld worden en kunnen alle kinderen in de klas gekamd worden om
herbesmetting te voorkomen.
Meehelpen? Graag!
Wij zoeken mensen die onze kamgroep willen versterken. Dus als er ouders zijn die tijd vrij willen
maken op de woensdagochtenden na de vakanties en soms voor een hercontrole (ongeveer van 8.30
uur tot 9.30 uur), kunnen zij zich melden bij Thérèse van de Haar.

Thérèse van de Haar
thvandehaar@live.nl

