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Protocol luizenbestrijding 

 

Ouders blijven eindverantwoordelijk voor het voorkomen van hoofdluis! 
 
Zo nu en dan komt bij kinderen hoofdluis voor. In principe kan ieder kind en iedere volwassene 
hoofdluis krijgen. Iets waar niemand zich voor hoeft te schamen. Hoofdluizen zijn niet schadelijk, 
maar vooral vervelend. Het is echter wel van belang hoofdluis direct en goed te behandelen om 
verdere verspreiding te voorkomen.  
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft richtlijnen opgesteld voor het 
behandelen van hoofdluis. 
In die richtlijnen wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een 
behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel met als werkzaam bestanddeel dimeticon 
(een silicoonachtige stof). Bij een behandeling met dit middel kapselt het polymeer de luis 
hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. Maatregelen zoals het wassen van 
beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Er is onvoldoende 
bewijs voor het effect van dergelijke omgevingsmaatregelen. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-
haarcontact overgebracht, er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. (aldus 
RIVM) 
 

Standaardprocedure: 
 

1. Bij het begin van ieder nieuw schooljaar komen de luizenmoeders en de adjunct-directeur bij 
elkaar om de organisatie van de hoofdluisbestrijding te bespreken. Nieuwe luizenmoeders 
krijgen een instructie en schriftelijke informatie (zit in de map) mee . 

2. Na iedere zomervakantie het hoofdluisprotocol (regels en afspraken) onder de aandacht 
brengen bij de (nieuwe) leerkrachten en ouders (taak adjunct-directeur). 

3. De luizenouders dienen goed op de hoogte te zijn ten aanzien van de bestrijding en behandeling 
van hoofdluis. Indien dit niet het geval is kan de school een bijeenkomst organiseren waarbij de 
GGD de luizenouders informatie verstrekt. 

4. Na iedere zomervakantie een artikel over hoofdluis plaatsen in de “Nieuwsdries” om zo de 
ouders te motiveren alert te zijn ten aanzien van hoofdluis (taak adjunct-directeur.) 

5. In de schoolgids en op de site de ouders/verzorgers op de hoogte stellen van de procedure die 
de school volgt in geval van hoofdluisbesmetting in de school (taak adjunct-directeur). 

6. Elke eerste week na de vakanties worden alle leerlingen van de school gecontroleerd door de 
luizenmoeders.  

7. Als hoofdluis wordt gesignaleerd, worden leerkracht en adjunct-directeur op de hoogte 
gebracht. De leerkracht belt die dag nog met de ouders van de leerling zie “wat te doen bij 
hoofdluis (op school). 

8.  Alle kinderen uit het gezin worden extra gecontroleerd en de leerkrachten, van die kinderen, 
worden op de hoogte gebracht. 
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De Luizencontrole: 
 

1. Elke eerste week na een schoolvakantie (na vakanties van een week of langer) wordt de 
luizencontrole uitgevoerd. 

2. Uitgangspunt is dat structureel aan elke groep minimaal 1 luizenmoeder (of vader) is 
verbonden. 

3. De controle moet op een goed verlichte plaats en achter elkaar kunnen plaatsvinden, dus niet 
tijdens de pauze of gymles.  

4. De leerkrachten zorgen ervoor dat de klassenlijsten “up to date” zijn (vooral bij kleutergroep), 
incl. telefoonnummers van de ouders/contactpersoon. 

5. De controles vinden vnl. plaats achter de oren, onder de pony, in de nek. Staarten, vlechten en 
andere “haardrachten” moeten worden uitgehaald. Indien veel gel o.i.d. is gebruikt, kan het 
kind worden verzocht het haar ‘s avonds te wassen, zodat de volgende dag opnieuw 
gecontroleerd kan worden. 

6. Noteer datum van controle op de klassenlijst en vink namen af, noteer bij de naam of de 
controle in orde is, of dat er sprake is van luizen, neten of twijfel. Bij afwezigheid van een 
leerling wordt hij/zij de dag gecontroleerd dat zij/hij weer aanwezig is.  

7.  Indien luizen of neten gevonden worden, wordt dit altijd door een mede-luizenmoeder 
gecontroleerd (second-opinion).  Luizen zijn grijsblauwe of roodbruine beestjes van een paar 
millimeter groot. Neten zijn eitjes van luizen, het zijn vuilwitte stipjes die lijken op roos. Roos zit 
los terwijl neten juist  aan  het haar vastkleven. Luizen kunnen niet springen of vliegen, maar de 
hoofdluis loopt over. 

8. Zie vanaf hier: “Wat te doen bij hoofdluis” 
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Wat doen bij hoofdluis (op school): 
 

 1 * Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder dient de adjunct-directeur het gehele 
schoolteam via de mail op de hoogte te stellen. (taak adjunct-directeur). 
* Bij een melding van hoofdluis bij een luizencontrole geeft de hoofdluizenmoeder (na second- 
opinion) dit door aan de leerkracht. 

2 De leerkracht belt zo spoedig mogelijk  de ouders of contactpersoon.  

3 Broers en zussen worden meteen ook gecontroleerd. Dit gebeurt discreet! 

4 De ouders krijgen de brief mee met hierop het stappenplan van behandeling. Zie: “Hoofdluis 
meldingsbrief”.  

6 Kinderen met lang haar wordt geadviseerd om een week lang het haar in een staart of vlecht te 
doen. 

7 De ouders van de groep krijgt via de mail een “Hoofdluis alarmbrief” met daarop het 
stappenplan. 

8 7 dagen na de eerste melding (en dus behandeling) wordt de groep door een 
hoofdluizenmoeder opnieuw gecontroleerd, ook de broers en zussen in andere groepen. 

9 Als ondanks zorgvuldige behandeling en controle hoofdluis na 3x nog aanwezig is in het gezin 
zal de adjunct-directeur de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies. 

10 Bij een hoofdluisepidemie die langer dan 2 maanden duurt, wordt met de GGD overlegd of de 
GGD een inspanning op school kan leveren. 

11 NB. Pas als de hoofdluizenmoeder geen luizen en neten meer waarneemt tijdens controle is het 
gezin vrij van luis en stopt de controle. 
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Hoofdluis melding. 
Geachte ouders en/ of verzorgers, 
 
Helaas is er bij uw zoon/ dochter………..  hoofdluis geconstateerd. 
Wij adviseren u om zo spoedig mogelijk de uitgebreide behandeling te starten. 
U kunt kijken op de website van het rivm, www.rivm.nl voor informatie. Bij vragen kunt u zich ook wenden tot 
Jetty Haagsma:  jetty.haagsma@isobscholen.nl. 
 
Controlelijst voor hoofdluisbehandeling door de ouder thuis. 
 

1. Controleer het hele gezin en behandel gelijktijdig alle gezinsleden, waarbij luizen of levende neten 

zijn geconstateerd. Wanneer u geen luizen of levende neten aantreft, hoeft u hem/ haar niet te 

behandelen. 

2. Een controle kan het beste gebeuren met een zogenaamde stofkam of luizenkam. Dat is een kam, 

meestal van plastic, met fijne tanden. Kam het haar plukje voor plukje, boven een vel wit papier of  

een wit laken. Let vooral op haar achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony. Indien u 

alleen neten aantreft, is de plaats daarvan op het haar van belang. Neten die meer dan 1 tot 1,5 

cm. van de hoofdhuid zitten, zijn gegarandeerd lege neten en dus onschadelijk.  

3. Reinig na iedere controle de kam grondig, om te voorkomen dat u de hoofdluis overbrengt. 

4. Behandel de luis effectief. Gebruik hiervoor een geregistreerd middel dat de luizen en de neten 

doodt. Lees altijd goed de bijsluiter van een product, voordat u het gebruikt! 

Helaas doet het chloor in zwemwater de werking van de lotion teniet. Wij adviseren u uw kind 
gedurende de behandelperiode niet te laten zwemmen. 

5. Na de behandeling met een luizen dodend middel kunt u het haar behandelen met een spoeling, 

die de neten losweekt en het uitkammen van de neten gemakkelijker maakt. 

6. Met een hele fijne kam met metalen tanden, de netenkam, kamt u de neten uit het haar. 

7. Waarschuw ouders van vriendjes en vriendinnetjes, denk ook aan logees, NSO en/of oppas. 

8. Het is verstandig de hele behandeling na een week te herhalen en gedurende 14 dagen het haar 

dagelijks te kammen met een luizenkam. 

9. Nadat de hoofdluis verdwenen is, is het verstandig om de controle minimaal iedere week te 

herhalen. 

Wij hopen op uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
De schooldirectie, 
OBS W. J. Driessen 
Grootschermer. 
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HOOFDLUIS ALARM!!! 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Helaas zijn in de klas van uw kind hoofdluizen geconstateerd. Dat is niet zo bijzonder, want op bijna alle 
basisscholen in Nederland komt regelmatig hoofdluis voor. Kinderen brengen het ongemerkt op elkaar over. De 
enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en behandelen. Dit moet dan wel op 
de juiste manier en bij alle leerlingen gebeuren, anders heeft het geen effect. 
 
Wij vragen u dan ook om uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren op hoofdluis. Wanneer u 
luizen of neten ( eitjes van luizen) aantreft, raden wij u aan uw kind tegen hoofdluis te behandelen. Hierbij zijn 
de volgende drie stappen van belang; 

1. Luizen en neten doden met een daarvoor geregistreerd middel. U kunt het beste een middel 

zoeken die geen resistentie veroorzaakt, maar de luis en neten op een effectieve fysische wijze 

onschadelijk maakt.  

2. De lijmstof, waarmee de neten stevig zitten vastgelijmd op het haar, oplossen. Om de lijmstof op te 

lossen kunt u spoeling kopen bij apotheek en/of drogist . 

3. Luizen en neten goed uitkammen. Het kammen gaat als volgt: 

 Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit. 

 Breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit uit. 

 Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam. 

 Neem de netenkam, steek door de tanden van de kam een gaasje. 

 Kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk vanaf de haarwortel. 

 Veeg na iedere kambeurt de kam af aan een papieren zakdoek of spoel de kam uit onder de 

kraan. 

Vergeet ook niet de andere gezinsleden op hoofdluis te controleren. Helaas doet het chloor in zwemwater de 
werking van de diverse lotions vaak teniet. Advies is dan ook om uw zoon/dochter gedurende de 
behandelperiode niet te laten zwemmen. 
 
Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne.  
Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd, dan op een hoofd met ongewassen 
haar. Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de 
groepsleerkracht meldt. We kunnen dan goed in de gaten houden of de hoofdluis in de klas uitgeroeid is. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jetty Haagsma. Ook kunt u kijken op de website van het rivm, 
www.rivm.nl voor informatie.  
Wij hopen op uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
De schooldirectie  
OBS W. J. Driessen 
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Informatiebrief over hoofdluisbestrijding voor ouders/ verzorgers van nieuwe 
leerlingen. 
 
Kinderen brengen vanaf hun vierdejaar een belangrijk deel van hun tijd op school door. De school is 
verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school. Wanneer er hoofdluis op school 
voorkomt, zal de school maatregelen treffen om verdere verspreiding van hoofdluis te voorkomen. 
 
Ouders/verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de bestrijding van hoofdluis bij hun kinderen. 
Het thuis regelmatig controleren van uw kind op hoofdluis is daarbij een vereiste. 
 
Op de W. J. Driessen wordt de hoofdluiscontrole verzorgd door de ouders. Deze controle vindt plaats 
in de week na iedere schoolvakantie. 
 
De controle duurt maar even. Met de handen wordt door de controle -ouder tussen de haren 
gezocht naar luizen/neten. Het is handig als het kapsel ( geen ingewikkeld vlechtwerk) op de dag van 
controle dit gemakkelijk toelaat. Mocht er bij uw kind luizen/ neten worden aangetroffen, dan wordt 
u hiervan op de hoogte gesteld door de leerkracht, zodat de behandeling zo spoedig mogelijk gestart 
kan worden. 
 
Mocht u zelf hoofdluis bij uw kind ontdekken, dan rekenen we op uw medewerking. Stel direct de 
leerkracht op de hoogte, zodat verdere verspreiding voorkomen kan worden. 
 
Nog even ter verduidelijking: iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft dus niets te maken met de 
gewone lichamelijke verzorging. U hoeft zich geen verwijten te maken als uw kind hoofdluis heeft 
opgelopen. Op school is er meer informatiemateriaal over dit onderwerp. 
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