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STROOMDIAGRAMMEN
Acties als u als ouder thuis hoofdluis constateert.

Acties als hoofdluis geconstateerd wordt na de eerste controle op school.
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Acties als opnieuw hoofdluis geconstateerd wordt na de tweede controle op school.

Voor meer informatie voor behandeling:
Telefoonnummer GGD: 0900 - 4636 443
Naam en Telefoonnummer vertrouwenspersoon:
Marieke Geurts tel:06-26966322

Naam en Telefoonnummer contactpersoon OR:
Heidi Werts tel:06-30900477

Website van onze school:

http://www.bsakkerwinde.nl/

Infofilmpje:

http://youtu.be/HNkgAIxy1zo

Websites:

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
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Luizen

Luizenkammen

Neten

Luizen

Filmpje over luizen: http://youtu.be/HNkgAIxy1zo

Luizenshampoos
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Luizenprotocol
Doel:
Het hebben van een luisvrije school!
Hoe doen we dat:
Door tijdige signalering van hoofdluis doordat ouders thuis controleren, door controles op
school van luizenouders en door het informeren van ouders over de behandeling.
Samen zijn we verantwoordelijk om te zorgen dat ons doel steeds opnieuw behaald kan
worden. In de nieuwsbrief zal regelmatig informatie gegeven worden over de stand van
zaken m.b.t. de hoeveelheid kinderen met hoofdluis op school, zodat iedereen zicht heeft op
hoe het met onze doelstelling gaat.
Openheid
Aangezien we moeten kunnen samenwerken om een luisvrije school te creëren willen we er
openlijk met ouders, school en kinderen over kunnen praten. Het is goed te weten dat
hoofdluis bij iedereen kan voorkomen (groot-klein-blond-donker-schoon-ongewassen) en
niets te maken heeft met een gebrek aan hygiëne zoals vaak gedacht wordt. Veel mensen
denken dat hoofdluis alleen voorkomt bij vuil haar; dit is dus zo’n misverstand. Iedereen, ook
u, kan besmet worden. Zowel ouders als kinderen schamen zich er soms voor en durven het
niet op school te vertellen. Het hebben van luizen is geen schande, het niet behandelen
ervan wel! Wij verzoeken alle ouders in ieder geval direct op school te melden, wanneer zij
zelf ontdekken dat hun kind luizen of neten heeft. Deze maatregel is de meest doeltreffende
bij het bestrijden van hoofdluis. Voor vragen kun je terecht bij de GGD (0900 - 4636 443) en
bij de vertrouwenspersoon van school (Marieke Geurts tel:06-26966322 )
Samenwerking
Het kan gebeuren dat je hoofdluis hebt. Hier hoef je je niet voor te schamen. Wel is het
belangrijk om actie te ondernemen en zorgvuldig te behandelen, zodat andere mensen niet
onnodig belast worden met hoofdluis. Het is zeer intensief om je kind steeds opnieuw te
moeten behandelen. Ook voor een kind is deze belasting heel vervelend. In gezinnen met
(meerdere) jonge kinderen kan het heel lastig zijn om van de hoofdluis af te komen. Het
intensieve contact tussen gezinssleden thuis en het onderlinge contact op school zorgen er
vaak voor dat, terwijl het ene kind wordt behandeld tegen hoofdluis, de infectie zich
ondertussen ontwikkelt bij een ander kind. Wanneer er hoofdluis blijkt te heersen bij de
eerste controle na de vakantie, worden de klassen waar hoofdluis heerst nogmaals
gecontroleerd na twee weken. Dit is een extra belasting voor de luizenouders die deze
controle uitvoeren, maar levert een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling. Een luisvrije
school kunnen we bereiken als iedereen meewerkt!
Wie doet wat
Na iedere vakantie worden alle kinderen door de luizenouders gecontroleerd. Als er
hoofdluis wordt geconstateerd melden de luizenouders dit aan de leerkracht en aan de
contactpersoon hoofdluis. De leerkracht brengt ouders op de hoogte, zodat er meteen tot
actie kan worden overgegaan. Ook de andere ouders van de groep waar hoofdluis heerst,
worden geïnformeerd. Alle ouders van de betreffende groep kunnen dan alert zijn en thuis
extra controleren. Als er tussentijds door ouders bij de leerkracht wordt gemeld dat er
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hoofdluis is geconstateerd, zal de leerkracht alle ouders van de groep melden dat er
hoofdluis heerst. Ook de contactpersoon van de OR en de vertrouwenspersoon worden op
de hoogte gebracht. Ouders worden verzocht om dan thuis extra te controleren. Op school
vindt de eerst volgende luizencontrole weer na een vakantie plaats.
Werkwijze
De school wordt bijgestaan door ‘luizenouders”. Elke groep heeft één of meer luizenouders,
die telkens na alle schoolvakanties alle kinderen uit de betreffende groepen controleren op
neten en/of luizen. De pakkans door de luizenouders is niet 100%. Regelmatige controle en
voorlichting voorkomen dat er een luizenplaag kan ontstaan.
De controle vindt plaats buiten het leslokaal. De haren worden grondig geïnspecteerd. Als er
haargel, haarlak e.d. in het haar zit kan er niet goed gecontroleerd worden. Daarom zullen
we u zo veel mogelijk informeren wanneer de controle plaats vindt, zodat u hier rekening
mee kunt houden. Wanneer een luizenouder vermoedt dat een kind neten en/of luizen
heeft dan wordt er gelijk door een tweede luizenouder dubbel gecontroleerd. De
contactpersoon luizen en de leerkracht worden na het kammen op de hoogte gebracht.
Ouders worden aangesproken of gebeld en gemaild door leerkracht, bij geen gehoor wordt
email met leesbevestiging en informatie over behandelen gestuurd. Wordt er niet
gereageerd op de leesbevestiging dan belt de leerkracht de ouders de volgende dag. Het is
namelijk belangrijk zo snel mogelijk tot actie over te gaan om erger te voorkomen. Alle
andere ouders uit de groep krijgen een mail dat er in de groep hoofdluis is geconstateerd. Na
14 dagen worden de groepen waarbij hoofdluis gevonden is, nogmaals gecontroleerd door
de luizenouders. Als bij dezelfde kinderen hoofdluis wordt geconstateerd wordt de IB-er
ingeschakeld. De IB-er neemt eventueel contact op met SMW (School Maatschappelijk
Werk), ter ondersteuning van de ouders. Heeft een kind blijvend hoofdluis, dan wordt de
directie ingeschakeld. Directie neemt contact op met ouders en het kind gaat naar huis om
behandeld te worden.
Informatie en Behandeling
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de GGD: 0900 - 4636 443
Het volgende filmpje geeft veel informatie over luizen en de behandeling.
http://youtu.be/HNkgAIxy1zo
Via internet kunt u de folder hoofdluisbestrijding het RIVM lezen.
Ook de website van het landelijk steunpunt hoofdluis is erg informatief.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
Probeert u zich bij gevonden hoofdluis of neten te houden aan de voorschriften.
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Belangrijkste stappen hoofdluisbestrijding
-

-

Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft
tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.
• Er zijn twee manieren om de hoofdluis te bestrijden:
1. Veertien dagen lang elke dag kammen met een netenkam.
2. Je kunt gebruik maken van een hoofdluisbestrijdingsmiddel, dat verkrijgbaar is bij
apotheek of drogist.
• Volg goed de bijsluiter. In veel gevallen moet de behandeling na een aantal dagen
worden herhaald.
Kinderen met lange haren moeten het haar vast dragen. Kies voor een staart, vlecht
of knot.
Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te
behandelen als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.
Blijf regelmatig controleren op hoofdluis!
Meld hoofdluis op school, zodat verspreiding tegengegaan kan worden.

Alles uitwassen is niet nodig. Een hoofdluis leeft van bloed verkregen via de hoofdhuid. Als
een luis 24 uur geen bloed heeft gehad, sterft de hoofdluis.
Ervaringen van ouders:
-Door het gebruik van een conditioner is het makkelijker om luizen uit het haar te kammen.
-Ook kun je azijn of Dreft in de haren doen. Door de hoge concentratie laat de kleefstof los
waarmee neten vast zitten aan het haar.
-Er bestaan ook elektrische luizenkammen. Hiermee kam je door droog haar. De pinnen van
de kammetjes geven elektrische schokjes af waarmee de hoofdluis wordt gedood.
-Er zijn ook netenkammen met gedraaide tanden, zodat de neten ook aangepakt worden.
-Er zijn middelen waartegen de hoofdluis resistent kan worden, zodat het middel niet meer
werkt. Door te kijken of het bestanddeel dimeticon is toegevoegd weet je zeker dat het
werkt. Dimeticon zorgt ervoor dat de luis stikt. Hiertegen kan een luis niet resistent worden.
-Let op, bij middelen met malathion mag je niet zwemmen. Chloorwater zorgt ervoor dat het
middel niet werkt. Ook kunnen anti-hoofdluismiddelen vervelende bijwerkingen hebben.
Het middel kan op de adem slaan, tranende ogen veroorzaken en de hoofdhuis irriteren.
-Tea tree oil op natuurlijke basis vinden hoofdluizen niet fijn. Een druppeltje in de nek en
achter de oren van je kind of een druppeltje in de jas, helpt voorkomen dat luizen niet naar
de haren van je kind overlopen.
-Gel en haarlak vinden luizen ook niet fijn. Ze zitten het liefst op schoongewassen haren.
-Het ene kind is er meer vatbaar voor dan het andere kind. Net als bij muggen wordt de ene
persoon ook vaker/meer gepikt dan andere personen.
-Als je toch wilt wassen, zorg ervoor dat het de temperatuur 60 graden is of meer, anders
helpt het niet. Je kunt luizen ook verstikken door kleding/beddengoed/knuffels in een
afgesloten plastic zak te stoppen.

