Luizenprotocol
(Verantwoordelijkheden bij hoofdluis)
Ouders
Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de controle en het verwijderen van de hoofdluis
bij hun kind. Als een kind hoofdluis heeft, is het de taak van zijn ouders dit te melden bij de
groepsleerkracht. Om verspreiding tegen te gaan adviseren wij om BSO, oppas, ect. te
informeren.
Daarnaast is het fijn dat ouders het onderwerp met hun kinderen bespreken om het
uit de taboesfeer te halen. Dit helpt om eventueel pestgedrag, naar kinderen die het hebben, te
voorkomen.
School
School signaleert alleen, behandelt dus niet. Leerkrachten leveren een bijdrage door
hoofdluis uit de taboesfeer te halen door het met de kinderen te bespreken.
GGD
De GGD heeft een adviserende en coördinerende taak. Dit kan door middel van advies en
ondersteuning en in de vorm van het leveren van materiaal, folders en ouderbrieven.
Eventueel, als daar behoefte aan is, kan er training of voorlichting worden gegeven.
Soms is het nodig dat de GGD een controlerende taak krijgt ten aanzien van de
luizenbestrijding.
Een handige site is: http://www.ggdgezondheidsinfo.nl
De controle
Wij verzoeken ouders om bij voorkeur ieder weekend, maar zeker het weekend voordat de
kinderen na een vakantie weer naar school gaan, hun kinderen te controleren.
Alle kinderen gaan dan in principe luisvrij naar school, waardoor er geen kans op verspreiding
is.
Worden er wel luizen/neten geconstateerd dan kunnen ouders meteen starten met de
behandeling. Ons verzoek is om dit dan maandag te melden bij de leerkracht van het kind.
De standaardcontrole wordt bij ons op school uitgevoerd door luizenouders. De controle
wordt makkelijker als kinderen niet te ingewikkelde kapsels hebben op de controledag.
De controle zelf duurt maximaal 20 minuten per klas.
Luizenouders, ouders en leerkrachten worden per mail herinnerd aan de controle.
De coördinator legt op de dag van de controle een namenlijst en handdoekjes en de handlotion
klaar. Met behulp van de namenlijst wordt geregistreerd wie er gecontroleerd is. Na ieder
gecontroleerd kind wassen de luizenouders hun handen.(handlotion in de klas)
Benaderen van ouders/ leerkrachten bij constatering na controle
De luizenouders rapporteren de resultaten van de controle aan de leerkracht en houden de
resultaten bij in een lijst. De luizenouders gaan discreet om met hun constateringen.
Na de standaardcontrole wordt er door de school contact opgenomen met de ouder(s)/
verzorger(s) van het desbetreffende kind waar de luizen/neten zijn gevonden: de leerkracht
zal nog dezelfde dag als waarop de controle plaatsvond (telefonisch) contact opnemen.

Door de leerkracht van het desbetreffende kind wordt aan het kind een brief meegegeven
(verzorgd door de leerkracht) waarin het volgende staat:
. hoe de luizen te behandelen, zowel hoofd als omgeving;
. dat de omgeving ingelicht moet worden, zodat ook zij voorzorgsmaatregelen kunnen
treffen;
. website/adressen voor overige informatie;
. het verzoek om de eigen luizenzak te wassen.
Ook de andere kinderen uit de groep krijgen een brief mee, waarin staat dat er in de groep
hoofdluis is gecontroleerd bij één/meer klasgenoten, zodat ouders op de hoogte zijn en hun
kinderen extra kunnen controleren.
Hercontrole bij constatering
Als er in een groep luizen dan wel neten zijn gevonden, wordt die groep één week later
opnieuw gecontroleerd: net zolang tot dat de groep hoofdluisvrij is.
Tot slot
Denk bij besmetting behalve aan broertjes en zusjes, ook aan jezelf en je partner!
Dus in elk geval: luizen in je haar? Kammen maar!
Informatiemateriaal
- Een heel leuk boek om te lezen is: krap krabbel krap van Miriam Moss. Het is heel
informatief en grappig. Verkrijgbaar bij bibliotheek.
- http://www.ggdgezondheidsinfo.nl
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Multimedia/Infectieziekten/RIVM_Hoofd
luisvideo/Download/RIVM_Hoofdluisvideo

