Protocol hoofdluisbestrijding
Luizencoördinator: Lucie Schatorjé en Marjo Theelen
Stappenplan voor de basisaanpak van hoofdluis op school
1. De stamgroepouders verzorgen de controles in de groep, op maandag na elke
vakantie van minimaal een week.
2. Ook de kinderen van de stamgroepouders worden op school gecontroleerd.
3. Bij een besmetting met hoofdluis, geconstateerd tijdens de controles op school,
worden de betreffende ouders van het kind gebeld door Lucie of Marjo en verzocht
het kind op school op te halen voor behandeling. Tevens krijgt het kind indien
nodig een brief mee, alsmede een beknopte bijlage waarin vermeld staat hoe men
hoofdluis kan bestrijden.
4. Er volgt na een week een nacontrole van de hele klas.
5. Bij een tussentijdse melding van hoofdluis informeert de leerkracht de
stamgroepouders. Die verzorgen een extra controle in de betreffende groep.
6. De leerkrachten brengen de luizenproblematiek en controles onder de aandacht
van de leerlingen met als doel een taboedoorbrekend effect te bereiken. Het is
belangrijk dat ouders zelf blijven controleren.
Verantwoordelijkheden bij de aanpak van hoofdluis
Ouders/Verzorgers:
1. De ouders dienen de aangereikte maatregelen te volgen.
2. De verantwoordelijkheid van ouders omvat de controle op en de verwijdering van
hoofdluis uit de haren van hun kind. Dit houdt in dat de haren met een daarvoor
speciale shampoo gewassen worden en in de twee weken daarna de haren
dagelijks gekamd worden om zo de achtergebleven neten te verwijderen!
3. Als een kind inderdaad hoofdluis heeft, is het belangrijk de school en de ouders
van vriendjes te waarschuwen om verdere verspreiding te beperken.
School:
1. Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen te
treffen. De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op
school.
2. Leerkrachten kunnen ertoe bijdragen dat het hebben van luizen uit de taboesfeer
komt door met de kinderen over luizen te praten of door de ouders te informeren
over hoofdluis.
3. Het luizenprotocol kunt U vinden op de site van school.

De groepsleerkracht.
1. Informeert de stamgroepouders indien er tussentijds een besmetting in de klas is.
2. Verwijst ouders met weerstand tegen hoofdluiscontroles of problemen bij
besmetting, door naar de luizencoördinator van het team.
3. Als een kind niet aanwezig is op school op het moment van de luizencontrole moet
de leerkracht met de stamgroepouder afspreken wie de controle doet op het
moment dat een kind weer op school is.
De coördinator van de luizenbrigade:
1. Maakt het beleid bekend bij de ouders en informeert het team inzake de controles
d.m.v. het protocol.
2. Verstrekt duidelijke leerlingenlijsten aan de luizenbrigade.
3. Is aanspreekpunt voor de ouders van de werkgroep.
4. Onderhoudt contacten met de leerkrachten en de schoolleiding
5. Zorgt ervoor dat de benodigde materialen worden ingekocht/aangevuld worden
6. Informeert de jaarvergadering van de ouderraad indien nodig.
7. Heeft voldoende kennis m.b.t. hoofdluis en de behandeling ervan.
8. Bewaakt privacy van ouders en hun kinderen
9. Zorgt voor motivatie bij de ouderwerkgroep.
10. Zorgt ervoor dat de schoolleiding ingelicht wordt, wanneer er bij een bepaald kind
of bepaalde kinderen steeds opnieuw hoofdluis of neten geconstateerd worden. Dit
zal gebeuren na drie achtereenvolgende controles waarbij een besmetting wordt
geconstateerd. De schoolleiding zal dan, in overleg met de desbetreffende ouders,
de schoolverpleegkundige van de GGD met de ouders contact op laten nemen. Zij
kan de ouders bijstaan met tips en adviezen.
11. Past samen met de werkgroep het protocol indien nodig aan en informeert, team,
ouders en luizenbrigade.

Aanvulling op luizenprotocol
De dag na de controle worden de kinderen waarbij luizen of neten zijn geconstateerd (en
eventuele broertjes of zusjes) weer gecontroleerd voordat ze de klas in gaan. Bij
opnieuw constateren van luizen worden de kinderen weer voor behandeling met de
ouders meegegeven naar huis. Bij het wederom constateren van neten mogen ze terug
de klas in maar worden de ouders wel gebeld of aangesproken dat ze nog beter moeten
kammen/neten verwijderen. De kinderen worden elke dag gecontroleerd totdat de
laatste neet verdwenen is.Uit ervaring weten we nu dat niet alle neten dood gaan van
de luizenshampoo/lotion dus is het noodzakelijk goed te blijven kammen. Omdat de
shampoo/lotion maar 1x per 7-8-9 dagen gebruikt mag worden is er inmiddels een
andere effectieve oplossing gevonden. Azijn met heel veel conditioner/crèmespoeling op
het haar en het haar inwikkelen met doorzichtige folie en dit ongeveer 3 kwartier laten
zitten. Goed uitspoelen en weer controleren op neten en deze handmatig verwijderen.
Herhaal dit 2x per dag! Er zijn veel kleine neten die door de kam glippen en dus niet
verwijderd worden met een kam. De conditioner zorgt ervoor dat de neten wat
makkelijker uit het haar glijden.
Zijn alle neten/luizen weg dan even goed na 7-8-9 dagen de behandeling met
shampoo/lotion voortzetten zoals op de verpakking staat.
Na 1 week worden alle kinderen uit de klassen waar neten/luizen waren nogmaals
gecontroleerd!
We weten dat kinderen mits ze goed behandeld worden op dag 4 van alle neten/luizen
verlost kunnen zijn dus het is echt een kwestie van goed behandelen.
Beddengoed etc. wel wassen!

