Protocol Hoofdluis

OBS De Duinstee, Yde

Dit hoofdluisprotocol is gemaakt om de kans op hoofdluisbesmetting zo klein mogelijk te maken. De aanpak van het
luizenprobleem bij een kind vraagt van alle betrokkenen veel inspanning, met name van de ouders/verzorgers van het kind.
Door als school en ouders samen te werken houden we het probleem zo klein mogelijk. Iedereen heeft hierin zijn eigen
verantwoordelijkheid

Algemene werkwijze Hoofdluisprotocol:
De school heeft een groep ouders die gezamenlijk de luizencontrole verzorgen. Deze luizenouders zijn er voor minimaal één
schooljaar, inclusief de eerste controle na de zomervakantie, totdat er in het volgende schooljaar nieuwe luizenouders zijn.
Een van deze ouders dient coördinator van de luizencommissie te zijn. Deze persoon onderhoudt de contacten met de directie
en groepsleerkrachten van de school.
In de eerste week na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Dit zal zoveel mogelijk op de woensdagochtend zijn. Een afwijkende dag wordt altijd in overleg bepaald.
(De keuze voor de woensdagochtend is van praktische aard, op de andere dagen zijn er minder ouders beschikbaar voor de
controles).
Ook bij tussentijdse meldingen van hoofdluis/neten (dit zijn de eitjes van de luizen, die vast aan de haren zitten) wordt de
luizencommissie gevraagd een extra controle te doen. De coördinator van de luizencommissie bepaald of de extra controle
alleen plaats dient te vinden in de betreffende groepen waar de melding is gemaakt of dat deze plaats vindt voor de
hele school.
De controles vinden plaats buiten de groepen/klassen.
Bij melding van constatering hoofdluis door ouders aan directie/groepsleerkracht dient de coördinator van de luizencommissie
z.s.m. op de hoogte te worden gebracht.
Dit luizenprotocol is ook te vinden op de website

Taken tav de luizenpreventie en -behandeling:
Taken Luizencommissie:
1. De luizencommissie is een commissie van de oudervereniging van de school en heeft een coördinerende en uitvoerende
taak.
2. De luizencoördinator onderhoudt de contacten met de overige luizenouders, de groepsleerkrachten en de oudervereniging.
3. De luizencommissie zorgt dat de directie beschikt over een informatiebrief, die bij een besmetting aan de ouders/verzorgers
wordt meegegeven. Deze wordt aangepast wanneer er nieuwe richtlijnen zijn.
4. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgt de luizencommissie voor recente registratielijsten van alle groepen
5. De luizencommissie zorgt er voor dat nieuwe luizenouders aan het begin van het schooljaar worden geïnstrueerd.
6. De luizencommissie zorgt voor de voorwaarden om hygiënische luizencontrole uit te kunnen voeren, zoals geschikte kammen
om het haar te scheiden, netenkammen, alcohol om de materialen en handen mee te desinfecteren. De kosten van deze
materialen worden gedragen door de oudervereniging van de school.
7. De luizencommissie volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de luizenbestrijding.
8. De luizencommissie evalueert de procedures en gemaakte afspraken met de luizencoördinator en stelt zo nodig het protocol
bij.
9. De luizencommissie vraagt aan de directie de ouders te informeren, via mail/op de website, over nieuwe
ontwikkelingen/veranderingen van het protocol etc.
10. De luizencommissie is stand-by voor vragen en calamiteiten.
De luizenouders zorgen ervoor dat 2 x per jaar de luizencapes gereinigd worden (rond de herfstvakantie en de
voorjaarsvakantie(1)).
1
Na de zomervakantie is de kans groot dat er direct luizen worden gevonden, dan met schone luizenzakken starten lijkt niet zinvol. Derhalve is gekozen voor de herfstvakantie. De
voorjaarsvakantie is geschikt omdat er dan een “vochtige” periode qua weersomstandigheden wordt afgesloten

Uitvoering luizencontrole:
1. In de eerste week na iedere schoolvakantie de klassen controleren op hoofdluis. De luizenouders kijken zorgvuldig op de
voorkeursplaatsen: pony, kruin, nek en achter de oren naar luizen en neten. De leerkrachten en de stagiaires worden ook
gecontroleerd.
2. De controles vinden plaats buiten de groep. De kinderen komen groepsgewijs naar de luizenouders. Ook wordt
de leerkracht gecontroleerd.
3. De luizenouders verplichten zich hygiënisch te werken en na ieder kind de gebruikte kammen en andere materialen te
desinfecteren.

4. De luizenouders houden op een registratieformulier bij of alle kinderen gecontroleerd zijn en bij wie eventueel luizen of neten
geconstateerd zijn.
5. Aan de kinderen wordt bewust wel een mededeling gedaan over de bevindingen indien het kind zelf luizen/neten heeft.
De luizenouders gaan zo normaal mogelijk om met het onderwerp “luizen” en staan ervoor dat het bespreekbaar is.
De bevindingen worden verder aan de groepsleerkracht/directie medegedeeld.
6. Indien bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt, wordt dit direct gemeld aan de directie/groepsleerkracht.
7. De directie/groepsleerkracht zal contact op nemen met de desbetreffende ouders. Als het gaat om levende luizen wordt
verzocht het kind op te halen van school. Er zal tevens een informatiebrief, dat er luizen geconstateerd zijn, gemaild worden
naar de ouders van de betreffende groepen.
8. Na 2 tot 3 weken zorgt de luizencommissie voor een her‐controle.
Op dat moment kunnen er drie dingen gebeuren:
a. Het kind is schoon. Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen. De ouders worden door de directie/groepsleerkracht
op de hoogte gebracht, dat de bestrijding effectief was.
b. Er zijn nog luizen/neten aanwezig. Er gaat een brief/mail naar de ouders, dat de bestrijding onvoldoende was of ze worden
telefonisch op de hoogte gebracht door de directie/groepsleerkracht. Na ongeveer 14 dagen vindt er opnieuw een hercontrole
plaats.
c. Er worden nog steeds luizen/neten aangetroffen. Het kan ook voorkomen, dat de ouders geen actie ondernemen om de
luizen en neten te bestrijden. In dit geval is het aan de directie om te overwegen of er maatregelen genomen moeten worden
waarbij de GGD wordt ingeschakeld of het kind de toegang tot de school ontzegd wordt tot het probleem verholpen is.
9. Blijkt 6 weken na de eerste constatering dat het kind nog steeds niet vrij is van hoofdluis en/of neten dichter dan 2 cm (2) van
de hoofdhuid dan wordt dit aan de directie/groepsleerkrachten gemeld.
Het kan voorkomen dat een kind binnen eenzelfde gezin voor een langere periode wordt getroffen door hoofdluis.
De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek,
waarin:
• informatie omtrent hoofdluis wordt gegeven en de bestrijding ervan
• informatie omtrent ondersteuning wordt gegeven
• aangeboden wordt de GGD in te schakelen om adviserend mee te kijken.

10. Bij een tussentijdse melding, wordt extra luizencontrole uitgevoerd. Deze controle moet zo snel mogelijk na de melding
plaats vinden.
2
Indien neten verder dan 2 cm van de hoofdhuid verwijderd zijn, kan er sprake zijn van een oude besmetting

Taken Groepsleerkracht:
1. De groepsleerkracht geeft de gelegenheid aan de luizenouders om de controles uit te voeren.
2. Als er hoofdluis en/of neten tijdens de controle op school wordt gevonden, neemt wordt dit door de luizencoördinator
doorgegeven aan de directie/groepsleerkracht. Deze draagt zorg dat de betreffende ouders dezelfde ochtend op de hoogte
gebracht worden. Bij levende hoofdluis dienen de ouders/verzorgers hun zoon/dochter van school te halen om direct te
behandelen. Oudere kinderen kunnen, mits het duidelijk is dat er thuis iemand aanwezig is, zelf naar huis gaan.
Op deze manier wordt besmetting van de andere kinderen voorkomen.
De groepsleerkracht meldt de bevindingen van de luizenouders en bespreekt het probleem in de klas. Tevens verwijst hij/zij
naar de informatiebrief, die door de directie wordt gemaild (waarin ook behandeltips staan en welke voor verdere informatie
verwijst naar de website van de school).
3. De groepsleerkracht verzoekt de ouders, indien van toepassing, broertjes en zusjes te controleren en het bij hun leerkracht te
melden als de ouders bij hen ook luizen en/of neten constateren
4. De groepsleerkracht meldt de besmetting, indien van toepassing, bij de overblijf en naschoolse opvang.

5. Indien van toepassing doet de leerkracht de verkleedkleding, verfkleding, kussens, ed. in een plastic zak en gebruikt deze
pas weer als de besmetting voorbij is. Evt. dienden deze materialen eerst nog behandeld te worden.
De groepsleerkracht zorgt dat de koptelefoons bij de computers e.d. (regelmatig) behandeld worden.
6. De leerkracht vraagt voor aanvang van een gymles om de kleding in de kleedkamer niet door elkaar te gooien en het liefst in
de gymtas (of extra plastic tas) op te bergen. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat, indien er hoofdluis in de groep heerst, tijdens
de gymles de kleding in de gymtas of een plastic tas moet worden gedaan. De gymtassen mogen ook niet op school blijven
hangen.
7. Bij een tussentijdse melding door de ouders/verzorgers schakelt de leerkracht de luizenouders in.
8. De groepsleerkracht is gedurende het schooljaar zijn/haar groepen verantwoordelijk voor adequaat gebruik van de
luizenzakken en zorgt voor aanvulling van luizenzakken bij een tekort.
9. De leerkracht draagt er zorg voor dat het onderwerp “luizen” bespreekbaar is in zijn/haar groepen en heeft een signalerende
functie op ontstaan van “pesten” t.a.v. het hebben van hoofdluis.

Taken Directie/school/Oudervereniging:
1. 1 á 2 dagen voor de controle op luizen op school plaats vindt, gaat er een mail uit naar alle ouders om hen op te roepen hier
rekening mee te houden.
2. De directie verzorgt de verzending van de informatiebrief via de mail aan de ouders wanneer er een
besmetting is geconstateerd.
3. De directie verzorgt bij aanpassingen van het hoofdluisprotocol dat dit met de ouders gecommuniceerd wordt en de website
wordt aangepast.
4. De oudervereniging draagt er zorg voor dat er voldoende luizencapes beschikbaar zijn op school.
5. Wanneer na 6 weken na de eerste constatering, het betreffende kind nog steeds niet vrij is van hoofdluis en/of neten dan
wordt door de directie een melding bij de GGD overwogen voor advies, onderzoek of een consult.
Of de GGD de ouders zal gaan adviseren/ondersteunen kan in overleg met de desbetreffende ouders worden besloten.

Taken Ouder(s)/Verzorger(s):
1. Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis, met name aan het eind van elke vakantie (zie
bijlage III, kaminstructie voor controle op hoofdluis).
2. Indien er hoofdluis gevonden wordt, dient de ouder/verzorger dit te melden aan de groepsleerkracht van het betreffende kind.
3. Indien op school hoofdluis is geconstateerd controleert de ouder/verzorger zelf thuis eventuele broertjes of zusjes. Als bij hen
ook hoofdluis of neten worden geconstateerd, informeert de ouder/verzorger de betreffende leerkracht.
4. De ouder/verzorger gaat direct over tot het nemen van maatregelen (zie informatiebrief die de ouder krijgt en bijlage II hoe te
handelen).
5. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind, zodat de luizenouders geen kostbare tijd
verliezen.
Op die dag komen de kinderen met niet te veel gel in hun haar naar school of met zeer mooie doch moeilijke kapsels
(bijvoorbeeld meisjes met lang haar in één staart i.p.v. tien vlechtjes met lintjes e.d.).
6. De ouders/verzorgers controleren zelf thuis hun kind(eren) in geval van afwezigheid tijdens een hoofdluiscontrole.

Bijlagen:
I.
Gebruik luizenzakken
II. Behandeling bij hoofdluis
III. Kaminstructies voor controle op hoofdluis en behandeling

.

