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Dit protocol is gemaakt om de kans op het ontstaan van hoofdluis op onze school zo klein mogelijk
te maken. Door als school en ouders samen te werken kunnen we het probleem zoveel mogelijk
beperken. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Van de ouders wordt gevraagd hun kinderen thuis wekelijks te controleren en bij de leerkracht of de
directie van de school te melden als er luizen en/of neten zijn gevonden.
Door de school is een oudergroep ingesteld om de kinderen op hoofdluis te laten controleren.
Organisatie
*Er zijn de ouders die ons helpen verantwoordelijk voor de controle. Deze ouders controleren de
kinderen de eerste woensdag na iedere schoolvakantie (en als tussentijds luizen zijn geconstateerd.
Dit gebeurt dan zo snel mogelijk).
*De kleuters worden in de kring gecontroleerd. Groep 3 t/m 8 wordt op de gang gecontroleerd
d.m.v. een doordraaisysteem.
*Als er bij controle bij een kind luizen worden geconstateerd worden de ouders gebeld door de
coördinator van school. Hen wordt gevraagd het kind op te halen, wanneer dit mogelijk is, en thuis
te behandelen met een luizen bestrijdingsmiddel, en volgt daarna de richtlijnen die in dit protocol
staan. Daarna kan het kind weer terugkeren op school, diezelfde dag of de dag erna.
*Bij constatering van hoofdluis of als er door ouders melding is gemaakt, wordt er door de
coördinator naar de ouders van de betreffende groep een mail gestuurd dat er hoofdluis is
geconstateerd en dat er na een week een extra controle volgt. Op deze manier zijn alle ouders op de
hoogte en kunnen zij meteen hun eigen kinderen controleren.
*Na een algehele controle wordt de bevinding van de controle vermeld in het Leitje.
*De coördinatie vanuit de school ligt bij Alie Straathof (a.straathof@wijdevenen.nl)
Belangrijke richtlijnen voor de behandeling van hoofdluis:
*Volg de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen) om
besmettingen met luizen / neten zo snel en goed mogelijk te behandelen.
*Na het behandelen met een luizenbestrijdingsmiddel, uw kind 2x per dag met een speciale
luizenkam (verkrijgbaar bij apotheek of drogist) blijven kammen om alle neten te verwijderen! Dit
volhouden tot minimaal 2 weken na de laatste behandeling en echt alle neten weg zijn! Het
luizenbestrijdingsmiddel na tien dagen herhalen.
*Als uw kind luizen of neten heeft: licht de ouders van vriendjes of vriendinnetjes waar uw kind de
afgelopen week gespeeld heeft in, zodat ook zij extra kunnen controleren.
*Het is niet verstandig uw kind te laten zwemmen als het wordt behandeld met een
luizenbestrijdingsmiddel. Door chloor en andere ontsmettingsmiddelen in het zwembad gaat de
werking van het middel verloren.
*Van een preventieve spray met bijvoorbeeld tea tree olie of lavendel is de werking niet
wetenschappelijk bewezen. Dat luizen alleen op schone haren afkomen is een fabel. Gel en
haarsprays voorkomen ook geen luizen.
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De school treft preventieve maatregelen:
Alle kinderen van onze school zijn verplicht de door school garderobekast te gebruiken. De
leerkrachten zien hierop toe. De leerkrachten dragen ertoe bij dat het hebben van hoofdluis uit de
taboesfeer komt. Zij praten met de kinderen, indien nodig, over hoofdluis.
Er is een coördinator luizenpreventie vanuit het team, dit is Alie Straathof.
Controles
* Aan het begin van ieder schooljaar worden er luizenouders gezocht. Deze ouders zitten met elkaar
in een groepsapp. Deze groepsapp wordt alleen gebruikt voor meldingen betreffende hoofdluis.
Wanneer er een ouder niet kan kunnen zij onderling kijken of er iemand anders beschikbaar is.
* Een nieuwe luizenouder wordt begeleid door een ouder die de controles al langer doet.
Ook kan er een cursus gevolgd worden bij de GGD.
* Standaard vinden er controles plaats op de eerste woensdag na iedere schoolvakantie.
* Als er dan besmetting in een groep wordt geconstateerd wordt er na een week een extra controle
uitgevoerd in de groep waar luis is geconstateerd
* De kinderen die afwezig zijn krijgen bericht van de bevindingen van de controle en vragen de
ouders om hun kind(eren) zelf te controleren.
* Wanneer een ouder meldt dat zijn/haar kind luis heeft dan kan er tussentijds een extra
groepscontrole plaatsvinden. Dit wordt via de groepsapp geregeld door de coördinator en de
luizenouders.
Indien er meerdere kinderen uit een gezin zijn controleren we alleen de groep van het kind van wie
de melding is.
* De bevindingen van iedere controle worden op een lijst genoteerd. De coördinator luizenpreventie
zorgt voor een actuele lijst en spreekt met de luizenouders af waar deze lijsten te vinden zijn.
* De school zorgt voor de materialen om de controles uit te voeren.

Communicatie
*De coördinator vertelt de luizenouder discreet welk(e) kinderen zijn besmet.
*De luizenouder gaat discreet om met de informatie.
De luizenouder wordt gevraagd een vrijwilligers verklaring te ondertekenen.
*De coördinator neemt bij constatering van luizen/neten zo snel mogelijk telefonisch contact op met
de ouder/verzorger van de leerling. Het kind moet in geval van luizen meteen naar huis en
behandeld worden, wanneer dit mogelijk is. In geval van neten niet.
*Luizenouders spelen geen rol in de communicatie met ouders.
*Aan alle ouders van de betreffende groep wordt door middel van een mail gecommuniceerd dat er
hoofdluis in de groep is geconstateerd.
*Als er luizen zijn gesignaleerd geven we dit door aan Snoopy.
Dit luizenprotocol wordt in hoofdlijnen opgenomen in de schoolgids.
Goedgekeurd door de MR : __september 2019____________________

