Luizenquiz 4 maart 2015
Deze luizenquiz bestaat uit 25 vragen met keuzemogelijkheid goed of
fout. In de gymzaal zijn grote vakken gemaakt: GOED, FOUT en AF.
Alle deelnemers beginnen in het vak AF en gaan daarna steeds in het
vak staan wat ze denken dat het juiste is, GOED of FOUT. De
winnaar(s) mogen een prijs uitzoeken. De antwoorden op de quiz
worden via de Digiduif gepubliceerd.
1. Een hoofdluis is drie millimeter groot.
GOED.
2. Het eitje van een hoofdluis heet een neet.
GOED.
3. Luizen komen alleen voor bij kinderen met vuile haren.
FOUT (Luizen houden juist van schoon haar).
4. De eitjes van een hoofdluis zijn vijf millimeter groot.
FOUT, een millimeter.
5. Je kunt ook hoofdluizen in je okselharen hebben.
FOUT, alleen in je hoofdharen.
6. Luizen houden van plekjes in je nek en achter je oren.
GOED, want daar is het lekker warm.
7. Luizen kunnen springen en vliegen.
FOUT, ze kunnen alleen kruipen of lopen.
8. Luizen gaan dood zonder mensenbloed.
GOED.
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9. Het haar kort knippen zorgt ervoor dat luizen weggaan.
FOUT, luizen kunnen zelfs overleven in haar van 2 millimeter
lang.
10.

Luizen kunnen overleven op je kleren of op je kussen.

FOUT, ze kunnen alleen overleven op je hoofd.
11.
Als je hoofdluis hebt, moet je het haar veertien dagen lang
elke dag nat kammen.
GOED.
12.
Als je hoofdluis hebt, moet je het vooral geheim houden
en het aan niemand vertellen.
FOUT.
13.
Als je hoofdluis hebt, kun je het beste tegen het haar van
iemand anders aan gaan zitten.
FOUT, dan kunnen luizen juist overlopen.
14.
Een jonge hoofdluis is volwassen na iets meer dan een
week.
GOED, daarom moet je ook twee weken kammen.
15.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen eerder hoofdluis dan
anderen omdat luizen van jong kinderbloed houden.
FOUT, omdat ze vaker met de hoofden tegen elkaar aan zitten.
16.
Hoofdluis ontdek je doordat je jeuk krijgt of door controle
op hoofdluis.
GOED.
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17.
Bij het uitkammen kun je het beste een luizenkam
gebruiken, omdat die fijnere tandjes heeft dan een gewone
kam.
GOED.
18.
Een luizenvrouwtje legt per dag vier tot acht luizeneitjes
(neten).
GOED.
19.

Luizen blijven leven in het water of in het zwembad.

GOED, luizen gaan niet dood van een douche of een zwempartij.
Ze kunnen zelfs uren onder water overleven.
20.

Hoofdluizen vinden lang haar het prettigst.

GOED, dit soort haar zorgt voor lekkere warme plekjes op het
hoofd.
21.

Je mag niet naar de kapper als je hoofdluis hebt.

GOED, de kans op besmetting van andere bezoekers van de
kapper is te groot.
22.
Neten lijken erg op roos. Het verschil is dat roos uit de
haren valt en neten aan de haren vast blijven zitten.
GOED.
23.
Luizen kunnen twee hele dagen zonder mensenbloed,
daarna gaan ze dood.
GOED, daarom moet je luizen geen kans geven op je hoofd te
gaan wonen.
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24.
Het luizenteam moet alle kinderen op school vertellen
welk kind hoofdluis heeft.
FOUT, ze moeten het aan het kind en aan de groepsleerkracht
vertellen, de leerkracht vertelt het aan de ouders.
25.

De Latijnse naam voor hoofdluis is Helianthus annuus.

FOUT, de Latijnes naam is Pediculosis capitis.

4

