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Op bijna alle basisscholen in Nederland komt regelmatig hoofdluis voor. Ook onze school ontkomt daar
niet aan. Kinderen brengen het ongemerkt op elkaar over. De enige manier om hoofdluis effectief te
bestrijden is regelmatig grondig controleren en behandelen. Belangrijk is dat dit op de juiste manier
en bij alle leerlingen gebeurt, anders heeft het geen effect. Door als school en ouders samen te werken
houden we het probleem zo klein mogelijk. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Ten aanzien van het voorkomen en bestrijden van hoofdluis wordt op de Verrekijker de volgende
procedure gevolgd (deze is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu).
 Ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar het verzoek om thuis regelmatig (één
keer per week) alle leden van het gezin te controleren op hoofdluis. Zij worden ook
geadviseerd om onderstaande website van het RIVM te bekijken.
In het geval dat er luizen en/of neten worden gevonden, wordt de leerkracht van hun
kind direct geïnformeerd.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
 In iedere groep wordt op luizen gecontroleerd door een onderwijsassistente. Dit gaat in overleg met de
leerkracht . De controle vindt plaats na de zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie.
 De luizenpluiscontrole vindt plaats op een goed verlichte plek buiten de klas.
 Indien er luizen en/of neten worden gevonden bij een kind wordt de leerkracht op de
hoogte gebracht. De leerkracht geeft een brief (in verschillende talen?) in een gesloten enveloppe mee naar huis
waarin de vervolgstappen staan. De ouders kunnen dan zo snel mogelijk beginnen met de juiste
behandeling (zie verderop in dit protocol)
 De school brengt ook ouders van overige leerlingen uit de klas op de hoogte van het
feit dat er bij één van de leerlingen uit de klas luizen en/of neten zijn geconstateerd.
(Uiteraard gebeurt dit zonder vermelding van naam van het kind.)
Dit gebeurt door middel van het meegeven van de
Hoofdluisalarm brief welke is opgenomen in dit protocol. Hierin wordt gevraagd aan
de ouders om hun kind extra te controleren op hoofdluis, hoe ze bestreden kunnen
worden en tips om ze te voorkomen.
 In het geval dat er buiten de luizenpluiscontrole om, thuis luizen worden
geconstateerd en dit gemeld wordt aan de leerkracht zal deze via de hoofdluisalarm
brief de overige ouders informeren zodat er thuis extra gecontroleerd kan worden.
Indien nodig wordt er een extra luizenpluiscontrole gehouden.
 Indien er vragen zijn bij ouders bij de bestrijding en behandeling van hoofdluis binnen
het gezin kan er contact opgenomen worden met de GCA (gezondheidscentrum asielzoekers) op het centrum.
Taak van de ouders (dit vermelden in de schoolgids?)
 Regelmatig (liefst 1x per week) gezinsleden controleren op hoofdluis of neten.
 In het geval dat er luizen of neten worden gevonden zo spoedig mogelijk de leerkracht van het

desbetreffende kind op de hoogte brengen.
 Direct starten met de juiste behandeling om de luizen en neten zo snel en effectief mogelijk te
bestrijden (zie de behandeling die staat vermeld in onderstaande luizenalarm brief.
 Bij afwezigheid van een leerling tijdens
een hoofdluiscontrole wordt dit kind op een later moment op school gecontroleerd..
Taak van de leerkracht

 De leerkracht zorgt er voor dat er direct een luizenalarm brief wordt meegegeven wanneer er
luizen zijn geconstateerd.
Taak van de ‘luizenpluizers’
 Op de afgesproken momenten de luizencontrole uitvoeren.
 De luizenpluizers houden op een registratieformulier bij of alle kinderen gecontroleerd zijn en bij
wie eventueel luizen of neten geconstateerd zijn.
 Aan de kinderen wordt geen mededeling gedaan over de bevindingen. (komt zonder dat een kind het weet wel
goed over bij de ouder dat er luizen zijn, ondanks de brief?) De luizenouders blijven
te allen tijden discreet, de resultaten worden alleen aan de leerkracht medegedeeld.
Taak van de school
 Goede informatie verstrekken aan ouders door middel van het hoofdluisprotocol dat ook op de
website van de school terug te vinden is.
 Indien er een hulpvraag is bij ouders t.a.v. de behandeling van luizen de ouder contact laten leggen met GCA.
Onderaan dit protocol is de hoofdluis alarmbrief te vinden die ouders krijgen in het geval er luizen
zijn geconstateerd. In deze brief krijgen ouders ook duidelijke uitleg over de juiste behandelmethode en
de verschillende werkzame middelen.

HOOFDLUIS Alarmbrief
Luis in je haar? Kammen maar!
Beste ouders / 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 regelmatig grondig controleren en
behandelen. Belangrijk is dat dit op de juiste manier en bij alle leerlingen gebeurt, anders heeft het
geen effect.
Wij vragen u dan ook uw kind te controleren op hoofdluis. Wanneer u luizen of neten (eitjes van
luizen) aantreft, raden wij u aan uw kind tegen hoofdluis te behandelen.
Wat doen bij hoofdluis?
Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam. Dit uitkammen is het belangrijkst. Volg
de volgende stappen:
. Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar.
. Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten weg.
. Pak dan de netenkam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij
het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor.
. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met azijn.
. Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren servet of zakdoek.
. Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon met water en zeep.
Mocht u luizen en/of neten constateren dan behandelt u uw kind met een antihoofdluismiddel.
Er zijn verschillende werkzame middelen tegen hoofdluis te koop.
Vergeet niet de andere gezinsleden op hoofdluis te controleren!
Hoe herken je hoofdluis
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Als u het haar met een neten- of luizenkam
doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze
bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn
witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven.
Op de hier onder vermelde website van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vindt u
uitgebreide informatie over hoofdluis waaronder een duidelijk instructiefilmpje over hoe te handelen /
kammen bij hoofdluis.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Maatregelen als het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het
stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig.
Voorkomen van hoofdluis
Een preventief middel tegen hoofdluis bestaat niet. Voorkómen van hoofdluis bestaat uit het zo vroeg mogelijk
ontdekken van besmetting. Het is dus verstandig regelmatig, één keer per week, het haar van uw kind(eren) te
controleren op hoofdluis.
Vertel als u hoofdluis ziet bij uw kind het altijd aan de leerkracht en ouders van vriendjes/vriendinnetjes,
zodat andere kinderen extra gecontroleerd kunnen worden en verdere besmetting beperkt blijft.
Indien u toch nog met vragen zit bij de bestrijding en behandeling van hoofdluis binnen uw gezin dan
kunt u contact opnemen met het GCA.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
De directie van obs de Verrekijker

To do:

-

In nieuwsbrief start schooljaar aangeven dat de ouders hun kind controleren
Op de informatiemiddag controle luizen vermelden
In nieuwsbrieven aug-jan en mei/juni aangeven dat er luizencontroles gaan plaatsvinden
Controlemomenten in jaarplanning zetten
Hoofdluisalarmbrief in andere talen?

