Protocol hoofdluisbestrijding

Algemeen
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen.
Zeker binnen een school, waar grote groepen kinderen ‘dicht op elkaar’ zitten.
Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk (school en ouders) wordt
aangepakt en er zorgvuldig behandeling plaatsvindt.
Het is belangrijk dat op school een ‘klimaat’ heerst dat luizen uit de taboesfeer haalt,
hoofdluis kan iedereen krijgen.
Er open met kinderen en ouders overpraten, voorkomt schaamte. Als iedereen elkaar inlicht bij
besmetting en tegelijkertijd behandelt, kan besmetting niet verder om zich heen grijpen.

School
De school is verantwoordelijk voor preventieve maatregelen en voor het snel informeren en
betrekken van ouders bij de bestrijding van hoofdluis.
Het beleid bij ons op school:
Wanneer bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt er contact opgenomen met de ouders.
Aan de ouders wordt gevraagd om het kind met een antihoofdluismi ddel te behandelen.
Op school hebben wij ervoor gekozen om de luizencape niet meer te blijven gebruiken voor jassen,
mutsen en sjaals. De richtlijnen van de GGD hebben ons daar een ander inzicht ingegeven.
De bestaande luizencapes mogen wel gebruikt blijven worden.

Doelstelling
Hoofddoel:
Hoofdluisepidemie op school voorkomen door alle kinderen, met vaste regelmaat, na te kijken op
hoofdluizen en neten.
Subdoelen:
• Ouders, kinderen en leerkrachten weten wat hoofdluis is, hoe je eraan komt en wat je eraan
kunt doen.
• Luizen moeders / vaders weten hoe ze hoofdluis op kunnen sporen en kunnen dit toepassen.
• Ouders weten hoe ze hoofdluis kunnen bestrijden.

Ouders
De ouders zijn verantwoordelijk voor het controleren en de verwijdering van neten en hoofdluis uit
het haar van hun kinderen. Het is voor de school belangrijk dat ouders melden dat hun kind neten en
of hoofdluis heeft, zodat de school ook maatregelen kan treffen.

Uitgangspunt controle
•
•

In de eerste week na iedere schoolvakantie vindt er een luizencontrole plaats.
De luizencoordinator stuurt naar alle luizenouders via de email in de voorafgaande week
een reminder.
Er zijn minimaal 3 ouders per groep die de controle doen. De luizen moeders / vaders
controleren de kinderen door te kijken naar neten / en of luizen. Zij kijken zorgvuldig op alle
voorkeursplaatsen; pony, nek, achter de oren en bij meisjes bij de staarten.

•

De luizen moeders / vaders houden op de klassenlijst bij of alle kinderen zijn gecontroleerd.
Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden bij aanwezigheid apart gecontroleerd.

Bij constatering hoofdluis
•

•
•
•

De ouders / verzorgers van het desbetreffende kind worden door de leerkracht gebeld,
met de mededeling dat bij haar / zijn kind hoofdluis is geconstateerd.
De ouders van de klas krijgen een brief via het Ouderportaal, waarin informatie wordt
aangegeven voor de behandeling.
Als blijkt dat het luizenprobleem hardnekkig aanwezig blijft zal de school in gesprek gaan met
de betrokken ouders / verzorgers om samen te kijken hoe het probleem efficiënt opgelost
kan worden. Evt. met behulp van de GGD.
Alle ouders van de groep waar hoofdluis is geconstateerd worden via het ouderportaal op de
hoogte gebracht, met daarbij in de bijlage een informatiebrief.
Indien er hoofdluis aangetroffen wordt:
*Worden broertjes en zusjes uit een andere groep ook gecontroleerd, door diegene die de
hoofdluis heeft geconstateerd
*1x nacontrole na 14 dagen
*daarna 1x na controle voor de volgende vakantie
*tussendoor 1x het betreffende kind controleren

Luizen en leerkrachten
•
•

Als er luizen in de groep zijn geconstateerd, is het belangrijk extra alert te zijn op lichamelijk
contact, vooral bij kleuters: denk ook aan de verkleedspullen.
De leerkracht stimuleert het betreffende kind bij een gymles, zijn / haar kleding afgescheiden
te houden van andere kinderen. Dit om besmetting te voorkomen.

Luizen en ouders
Het is de verantwoording van de ouders om:
• Zijn / haar kind zelf regelmatig na te kijken

Informatieverstrekking
•
•
•
•
•

•

Via de nieuwsbrief in september krijgen de kinderen / ouders informatie over hoofdluis
Leerkrachten krijgen via het luizenprotocol informatie over hoofdluis (in de klassenmap)
Bij constatering hoofdluis krijgen de desbetreffende ouders een brief met informatie over
hoofdluis en de behandeling
Luizen moeders / vaders krijgen aan het begin van het schooljaar informatie
(oa contactgegevens) over hoofdluis
Bij constatering hoofdluis wordt er bij de deur van de klas melding gemaakt van hoofdluis in
de groep, dmv een folder met logo.
Evt is er gelegenheid om gebruik te maken van de informatiebijeenkomst via de GGD voor de
ouders.

Contactpersoon luizen controle:
Jolanda Jones
Brilliant Starstraat 44
1611 DS Bovenkarspel
M: 06-81833618

