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Versie ouders

Protocol hoofdluis

Algemene informatie ten aanzien van hoofdluis
Als school volgen we in alle gevallen het meest recente beleid ten aanzien van hoofdluis, neten, en
de behandeling en bestrijding hiervan. Dit beleid wordt ons geadviseerd door de GGD en het landelijk
steunpunt hoofdluis. Zie www.ggdgelderlandzuid.nl of www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een effectieve methode voor hoofdluisbestrijding op een
basisschool bestaat uit:
- de aanwezigheid van een luizenprotocol
- goede voorlichting aan kinderen, ouders en leerkrachten
- het eigenhandig controleren van alle leerlingen (het luizenteam)
- het persoonlijk benaderen van de ouders wanneer hoofdluis wordt aangetroffen
- indien nodig samen te werken met de GGD.
Voorkomen en bestrijden: Wie is verantwoordelijk?
Verantwoordelijkheid van de ouders
Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder luis naar school komen. Scholen bieden
alleen ondersteuning. De ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hoofdluis bij hun
kinderen. Het tijdig waarschuwen van vriendjes en de school, nadat hoofdluis is geconstateerd, zorgt
dat besmetting van andere kinderen vroegtijdig wordt vastgesteld of helpt voorkomen.
School
Door in de klas gewoon over hoofdluis te praten kan de school bijdragen aan het leren omgaan met
de persoonlijke verzorging van ieder kind en het taboe rondom hoofdluis doorbreken. De school
heeft een aanvullende, stimulerende en bewakende rol in de opsporing van hoofdluis. De
oudercommissie stelt voor de luizencontroles middelen beschikbaar. Dit zijn in ieder geval
luizenkammen.
Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg heeft een adviserende en coördinerende taak ten aanzien van
hoofdluisbestrijding. Zodra in de praktijk blijkt, dat de inspanningen van de ouder in de thuissituatie
en van de onderwijsgevende in de schoolsituatie onvoldoende effect sorteren, kan een beroep op de
sociaal verpleegkundige worden gedaan.
Controles
Aan het begin van ieder schooljaar worden er voor de school luizenmoeders gezocht. Voorafgaand
aan de eerste controle van het jaar, wordt het luizenprotocol doorgenomen en krijgen de ouders van
het luizenteam instructie. Het is fijn als dit kan gebeuren door iemand die beroepsmatig deskundig is
(bv. kapster). Het is niet toegestaan dat ouders zich zonder overleg spontaan aansluiten bij de
luizenbrigade. De directeur coördineert de luizencontroles, bewaakt de procedure en is altijd aan te
spreken bij onduidelijkheid of onenigheid.

Stappenplan controles
De uitvoering is als volgt:
1. De standaardcontrole vindt per groep of per leerling plaats op vastgestelde momenten en na
iedere vakantie. Bij een standaardcontrole worden alle groepen van de school gecontroleerd.
Resultaten worden op leerlinglijsten genoteerd.
2. Er wordt op de volgende plaatsen gecontroleerd:
a. De haren achter de oren
b. De kruin
c. De haren in de nek
d. De haren achter de pony
3. Aanwezigheid van luizen en/of neten wordt door een lid van de controlerende
ouderwerkgroep als volgt op de leerlingenlijst genoteerd:
A = Afwezig
N = Neten
L = Luizen
 = Gecontroleerd. Geen neten of luizen
4. Kinderen krijgen de uitslag van de controle niet. In geval van neten/ luizen worden
onderstaande stappen gevolgd
5. De controlerende ouder(s) geven de leerlingenlijsten aan de directeur of geven dit door.
6. De directeur brengt de leerkrachten op de hoogte en neemt contact op met de
ouder(s)/verzorger(s) van het kind waar luizen of neten zijn geconstateerd. Er wordt
nagevraagd of de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn gesteld en of de luizen/neten zijn
behandeld. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet of slecht te bereiken zijn zal er een brief
worden gestuurd. Zo nodig krijgt men extra informatie.
7. De coördinator of de directeur zorg ervoor dat de leerlingen van de groep waarin de
luizen/neten zijn aangetroffen een brief meekrijgen (bv. via groepsmail) voor hun ouder(s)/
verzorger(s) met aanbevelingen voor de controle en behandeling van de hoofdluis.
8. In groepen waar hoofdluis en/of neten zijn geconstateerd vindt na 2 weken een her-controle
plaats. Hierdoor krijgen ouders de mogelijkheid hun kind goed te behandelen.
9. De her-controle wordt uitgevoerd in die groep waar bij de eerste controle hoofdluis en/of
neten zijn geconstateerd. Ook de broers/zusjes van het kind in andere groepen moeten
opnieuw worden gecontroleerd.
10. Daarnaast worden bij de her-controle die kinderen meegenomen die tijdens de eerste
controle afwezig waren.
Wat te doen bij langdurige hardnekkige luizenbesmetting?
Onder hardnekkige luizenbesmetting wordt verstaan dat telkens bij elke (volgende) controle
gedurende een langere tijd bij hetzelfde kind luizen / neten worden geconstateerd. Bij dergelijke
hardnekkige besmettingsgevallen schakelt de directie de hulp van de GGD-verpleegkundige in, die
hulp kan geven aan de ouder/ verzorger bij de aanpak van het probleem. Daarbij is het uitgangspunt
dat behandeling van luizen verplicht is.
Bij blijvende, hardnekkige luizenbesmettingen zullen op school extra hygiënische maatregelen
getroffen worden.

