
 
 
 
 

Geagte Ouers 
 DIE BELEID VAN DIE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS 

RAKENDE DIE ONDERWERP KOPLUISBESMETTING 
 

NEEM KENNIS VAN DIE AANPASSING BY PROSEDURE ONDER AAN DIE BLADSY. 
Skoolkinders speel saam en kom vir die grootste gedeelte van die week in noue aanraking met mekaar.  Onder hierdie omstandighede is dit 
moontlik dat kopluise vinnig onder hulle kan versprei, sodat ouers voortdurend op hulle hoede moet wees en toesig uitoefen om te voorkom dat 
hierdie toestand tot ‘n epidemie ontwikkel. 
 

Kopluise kan opgedoen word deur kinders wat heeltemal sindelik en goed versorg is. Luise verkies ‘n skoon kopvel bo ‘n olierige kopvel, want 
dit is makliker vir die luise om eiers vas te heg aan die basis van ‘n skoon haar. As die besmetting verontagsaam word, kan d it baie lastige 
gevolge hê. 
 

Die kopluise is ‘n parasiet wat net op die mens se kopvel kan bestaan.  Sy voeding is bloed wat uit die kopvel gesuig word en die wyfie lê haar 
eiers (nete) op die haarskagte teenaan die kopvel.  Die nete vertoon as blink, wit spikkeltjies omtrent 1 mm in deursnee.  Dit kleef vas aan die 
haar en kan nie afgekam of afgewas word soos bv. skilfers nie.  Daar is geen wasmiddel wat nete losmaak nie.  Dit kan alleenlik met die naels 
of ‘n pinset van die haar afgestroop word.  Die nete neem 7-10 dae om uit te broei, daarom is dit noodsaaklik dat besmette koppe weekliks 
behandel moet word totdat daar geen nete meer is nie. 
 

Dooie nete of ‘netedoppe’ vertoon dof en kleef steeds aan die haarskag vas, maar is verder van die kopvel geleë. 
 

VOORKOMING: 
1. Elke skoolkind moet minstens een keer per week sy of haar hare was in warm water met seep of haarwas-middel. 
2. Kinders moet geleer word om hare daagliks goed te kam of borsel en nie kamme of borsels met ander kinders te deel nie. 
3. Ouers behoort een keer per week hul kinders se hare deur te kyk vir besmetting met luise of nete. 
 

BEHANDELING: 
1. Bensienbensoaat B.F., wat by apteke verkrygbaar is, moet aan die hare en kopvel aangesmeer word en twee uur lank aanbly.  Die 

hare moet met ‘n doekie of ou nylonkous bedek word.  Die middel mag nie in die oë kom nie.  Dit kan selfs aan die kopvel taamlik 
kwaai brand as die vel gekrap word. 

2. Die apteker kan ook ander middels vir behandeling aanbeveel en die aanwysings op die houer moet versigtig nagekom word. 
3. Die middels sal die luise doodmaak, maar nie die nete vernietig of verwyder nie, daarom moet dit weekliks herhaal word totdat daar 

geen nete meer aan die hare is nie. 
4. Na die bogenoemde behandeling word die hare in warm water met ‘n haarwasmiddel gewas en dan met ‘n fyn kam uitgekam.  Na ‘n 

bad trek die kind skoon klere aan. 
5. As die nete min is, kan dit afgetrek of uitgeknip word en die hare verbrand word. 
6. Lang hare wat erg besmet is, sal makliker behandel kan word as dit korter geknip word. 
7. Die hare moet daagliks soggens en saans deeglik met ‘n fyn kam deurgekam word om herbesmetting te bekamp. 
8. Al die huisbewoners se hare moet ondersoek word vir tekens van besmetting en indien nodig, behandel word. 
9. Kamme en borsels moet skoongemaak en skoongehou word. 
10. Die beddegoed en klere van die aangetaste moet met Jasmine Karba Stuifpoeier bestuif word.  Nadat dit ‘n ruk gelê het, moet dit in 

warm water met seep gewas en dan gestryk word.   
11. Indien luisbesmetting van ‘n leerling se hare  bespeur word, kan die skoolhoof die leerder se ouers vra om die kind tuis te 

behandel totdat die probleem opgelos is. 
 

PROSEDURE LAERSKOOL EVERSDAL: 
 

Wanneer die skool bewus raak van so ‘n probleem by ‘n leerder, sal die skool die spesifieke ouers kontak en versoek om die leerder  tuis te hou 
en te behandel totdat die probleem opgelos is. Die skool begryp dat leerders met nete nie noodwendig die oorsaak van die probleem is nie, 
maar ongelukkig ŉ slagoffer kan wees. 
Wanneer u as ŉ ouer bewus raak van die moontlikheid van kopluise op u kind se kop of op ŉ ander kind se kop moet u asseblief vir 
Me. Carin Cilliers, Leerdersorg, by ccilliers@eversdal.org.za, of die klasonderwyser kontak. 
Nadat u die behandeling op u kind se kop toegepas het, en u verseker weet dit is skoon, moet u die skool onmiddellik kontak indien u 
weer lewendige luise op sy/haar kop kry. 
 

‘n Sensitiewe gesprek met u kind sal bydra tot begrip. 
 
 
 
 
 

MNR. H.L. ARANGIES  
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