Protocol HOOFDLUIS

preventie en werkgroep

voor cbs De Hoeksteen te Giessenburg
Werkgroep preventie hoofdluis.
Doelstelling werkgroep:
Preventie aanwezigheid van hoofdluis en neten door regelmatige controles bij alle kinderen, zo
nodig in het gebouw (verkleedspullen e.d.) en het aangeven van de bestrijding bij constatering
van hoofdluis.

Taakomschrijving werkgroep:
De leden voeren op objectieve en discrete wijze, volgens afspraak en regeling, de taken uit ten
behoeve van het voorkomen, controleren, bestrijden en terugdringen van hoofdluis.
Zij melden de bevindingen bij de directie van De Hoeksteen.

Controleschema:
Er worden regelmatig controles gehouden bij alle leerlingen. Per schooljaar gelden als
controleweken: elke woensdag na de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie,
voorjaarsvakantie en na Pasen en Pinksteren of de meivakantie. In principe volgens een jaarlijks
vast te stellen rooster. Zo nodig en gewenst vinden er tussentijdse controles plaats.

Werkwijze werkgroep:
Er worden regelmatige controles uitgevoerd onder de kinderen en zo nodig in het gebouw zelf.
In principe wordt er gecontroleerd op woensdagmorgen na de vakantie vanaf 9.00 uur.
Er wordt gebruik gemaakt van een stofkam. De controle vindt plaats in kleine groepjes op een
goed verlichte plaats (bij koepel) op de gang.

Betreffende gedragscode voor werkgroepleden:
 Vanwege de gevoeligheid wordt voorzichtig en discreet omgegaan met de betrokken
personen en namen.
 “In het openbaar of naar derden” worden de kinderen en ouders niet aangesproken of
besproken.
 Voor vragen, opmerkingen en klachten wordt verwezen naar de directie.

Wat te doen bij constatering van hoofdluis bij de kinderen?
De constatering van neten of hoofdluis wordt doorgegeven aan de leerkracht.
De directie van de school onderneemt verdere actie richting ouders en het betreffende kind.

Uitgangspunten betreffende het inlichten van ouders/ verzorgers door de directie:
 De directie informeert de ouders/verzorgers. In principe via telefonisch of direct overleg.
 Bij aanwezigheid van luizen wordt de ouder/verzorger zo spoedig mogelijk gebeld.
 Nadat het kind behandeld is tegen hoofdluis, mag het kind weer naar school komen.

Betreffende verdere aanpak en bestrijding:
 Als er hoofdluis wordt geconstateerd worden alle ouders/ verzorgers van de betreffende
groep ingelicht.
 Bij herhaalde constatering van hoofdluis worden de ouders van de betreffende groep
groep(en) of van alle groepen met een extra informatiebrief ingelicht. Dit gebeurt in
overleg met de directie en leerkrachten.

Betreffende controle van de kinderen:
 Bij constatering van hoofdluis wordt na een week controle gehouden door leden van de
werkgroep. De werkgroep regelt onderling wie dat doet.
 Zo nodig, bij blijvende aanwezigheid van hoofdluis, wordt de controle herhaald.
 Na twee of drie na-controles wordt uitbreiding van de maatregelen overwogen indien er
sprake blijft van besmetting of zelfs toename. Dan kunnen er extra maatregelen genomen
worden door de directie, zonodig in overleg met de GGD- jeugdverpleegkundige.

Taakverdeling voor leden van de werkgroep:
Contactpersonen werkgroep en directie van de school:
 Afmelding afwezigheid/aanwezigheid.
 Regeling controledata.
 Informeren van de leden van de werkgroep over nadere bijzonderheden, extra controles of
dergelijke.
 Aanspreekpersonen voor behandeling en bestrijding van hoofdluis. In aanvulling op
informatiestencil.
 Rapportage aan de directie (mondeling) betreffende de controle.

Bijlagen:
- Instructie voor de behandeling van hoofdluis.
- Informatiebrief voor ouders/verzorgers bij constatering hoofdluis zonder groepsnaam.
- Taakverdeling

Taakverdeling voor leden van de werkgroep:
Contactpersonen:
a) Afmelding afwezigheid/aanwezigheid.
b) Regeling controledata.
c) Informeren van de leden van de werkgroep
over nadere bijzonderheden, extra controles of dergelijke.
d) Aanspreekpersoon voor behandeling en bestrijding van
hoofdluis. In aanvulling op informatiestencil.
e) Rapportage aan de directie betreffende de controle
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Aan de ouders/ verzorgers
van onze leerlingen van groep
Giessenburg,
Betreft: constatering hoofdluis
Geachte ouders/verzorgers,
Zo nu en dan komt er bij enkele kinderen op school hoofdluis voor. Dat kan ieder kind en
iedere volwassene overkomen en is ook geen schande. Het is wel van belang de hoofdluis
direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. U kunt hiervoor
onderstaande instructies volgen.
Bij één of meerdere kinderen in bovengenoemde groep is hoofdluis geconstateerd. Om
uitbreiding te voorkomen vinden wij het van belang u hiervan op de hoogte te stellen. U
kunt zelf uitbreiding van hoofdluis bij uw eigen kinderen tegengaan. Wij raden u daarom
aan om bij al uw kinderen en bij uzelf de haren te (laten) controleren. Hoofdluizen kunt
u tijdig ontdekken door de haren regelmatig te kammen met een stofkam (verkrijgbaar
bij drogist of apotheek). Als u hoofdluizen en/of neten constateert, kunt u deze
bestrijden met middelen die daarvoor geschikt zijn. Vergeet niet na de behandeling
tenminste twee weken dagelijks met de stofkam te kammen. Dit is belangrijk omdat
luizen sterke beestjes zijn en snel bestand raken tegen anti-luizen middelen!!
Hoofdluis voorkomen en bestrijden: informeer bij uw drogist of apotheek. Het is goed
om uzelf en uw kind aan te leren wekelijks het haar te controleren en uit te kammen
met de stofkam. Zo kan hoofdluis tijdig worden ontdekt.
Als u neten of luizen bij uw kind vindt, wilt u dit dan

altijd melden bij de directie van

de school, liefst nog dezelfde dag? We gaan discreet met uw gegevens om.
Aanvullende informatie over de bestrijding van hoofdluis: zie onze informatiemolen of
onze website (onder brochures – ouders- “Hoofdluis bestrijden en preventie”)
Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij Lisette Boon.
Met vriendelijke groet,
Team en directie van
De Hoeksteen

Luis in je haar? Kammen maar!
Een besmetting van hoofdluis onder kinderen komt vaak voor. Op zichzelf is de hoofdluis
een onschuldig beestje dat geen ernstige ziekten veroorzaakt. Wel kan het vervelende
klachten geven. Als een besmetting met hoofdluis niet behandeld wordt kan deze zich
razendsnel verspreiden. Besmetting met hoofdluis heeft absoluut niets te maken met een
gebrek aan hygiëne. Integendeel, hoofdluizen lijken een voorkeur te hebben voor een
schone hoofdhuid.
Voorkomen van hoofdluis.
Een preventief middel tegen hoofdluis bestaat niet. Voorkómen van hoofdluis bestaat dus uit
het zo vroeg mogelijk ontdekken van een besmetting. Het is dus verstandig om regelmatig,
bijvoorbeeld één keer per week, het haar van uw kinderen te controleren op hoofdluis met
een speciale fijntandige kam (luizenkam of netenkam)
Verschijnselen hoofdluis.
De volgende verschijnselen van hoofdluis kunnen zich voordoen:
- jeuk op het hoofd (veroorzaakt door het zuigen van bloed door de luizen)
- kleine grijs of bruin gekleurde beestjes in het hoofdhaar of op de hoofdhuid
- klein wit/grijze bolletjes (de neten), per stuk vastgeplakt aan een haar, dicht bij de
hoofdhuid. Zand of roos zit los op de hoofdhuid, neten kleven vast aan de haren.
Wat te doen bij hoofdluis?
De beste behandeling bij hoofdluis blijft kammen, kammen, kammen: het haar gedurende
twee weken dagelijks kammen met een fijntandige kam. Het is belangrijk om regelmatig,
bijvoorbeeld één keer per week, het haar van uw kinderen ter controle te kammen met de
fijntandige kam, om een nieuwe besmetting snel op te sporen.
Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een behandeling van het haar met
een anti hoofdluismiddel. Er zijn verschillende werkzame middelen tegen hoofdluis te koop.
Er zijn twee middelen dat luizen doodt door een chemische werking en een nieuw middel
zonder chemische werking dat een afsluitend laagje vormt op de luizen waardoor ze stikken.
(bevat de stof demiticon). Meer informatie over deze middelen kunt u bij drogist of apotheek
verkrijgen.
Informeer bij hoofdluis de leerkracht en ouders van vriendjes/vriendinnetjes zodat andere
kinderen extra gecontroleerd kunnen worden en verdere besmetting mogelijk beperkt kan
blijven.
Nieuw: maatregelen in de omgeving niet meer nodig.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteerde op 16 maart 2011 de
vernieuwde richtlijn Hoofdluis. In de oude richtlijn werden bij hoofdluis aanvullende
maatregelen in de omgeving geadviseerd. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs
gevonden voor de effectiviteit van al deze maatregelen. Alle maatregelen zoals het wassen
van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het stofzuigen van de
auto zijn niet meer nodig. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stres bij ouders van kinderen
met hoofdluis!
Meer weten?
Veel informatie over hoofdluis is te vinden op de themawebsite van het RIVM. Als ondanks
alle inspanningen de luizen hardnekkig blijven terugkomen raadpleeg van een van het
jeugdteam van de GGD Zuid Holland. U kunt van maandag t/m vrijdag bellen met 0787708500. Of stel uw vraag via E-mail.

