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1 Inleiding
Dit protocol is gemaakt om de kans op luizenbesmetting op school zo klein mogelijk te houden. De aanpak
van een luizenbesmetting bij een kind vergt voor ouders/ verzorgers veel moeite en inspanning. Door als
school en ouders samen te werken wordt het probleem zo klein mogelijk gehouden. Iedereen heeft hierin
zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit protocol bevat de aanpak op hoofdlijnen. Naast dit protocol zijn er
standaard brieven voor ouders ter informatie over luizenbesmetting (zie bijlagen).
2 Wat wordt er van verschillende partijen verwacht?
Ouders:
1. Om hun kinderen regelmatig te controleren op luizen;
2. Om besmettingen met luizen / neten zo snel en goed mogelijk te behandelen en te melden aan de
leerkrachten, ook indien de leerling reeds behandeld is, dit kan eventuele misverstanden tijdens de
controles vermijden;
3. Om voor hun kind (groepen 3 t/m 8) een grote gymtas te gebruiken, waarin tijdens de gymles de
kleren kunnen worden gedaan.
School:
1. De school zorgt voor luizencapes voor alle kinderen. Het gebruik van de luizencapes is verplicht op
onze school.
2. De leerkrachten kunnen er toe bijdragen dat het hebben van luizen uit de taboesfeer komt door met
de kinderen over luizen te praten en de ouders /verzorgers te informeren.
3. De school stelt voor de luizencontroles middelen beschikbaar zoals desinfecterende spray voor de
luizencontroleurs.
3 Controles
De standaard controles vinden plaats direct na iedere schoolvakantie. Per klas wordt in overleg tussen
luizenouders en leerkracht besloten op welk moment van de controleweek de klassikale controle
plaatsvindt. De luizenouder neemt vóór de vakantie of meteen na de vakantie hierover contact op met de
leerkracht. Kinderen die tijdens de controle afwezig waren worden bij terugkeer op school alsnog door de
luizenouder gecontroleerd. Bij het constateren van een besmetting in een klas wordt er een week later een
extra controle ingelast. De controles vinden in de klas of daarbuiten plaats. Als controles buiten de klas
plaats vinden worden de leerlingen per tweetal gecontroleerd. Een en ander wordt per klas in onderling
overleg tussen leerkracht en luizenouders bepaald. De bevindingen worden op een leerlingenlijst genoteerd.
De leerkracht zorgt voor een actuele lijst en houdt deze in beheer.

4 Communicatie
Leerlingen wordt alleen op verzoek de uitslag van de controle verteld. Indien er bij een kind luizen /neten
worden geconstateerd (na een reguliere controle of op een ander moment) worden de volgende acties
ondernomen:
1: De leerkracht neemt bij constatering van luizen/neten zo snel mogelijk telefonisch contact op met de
ouder/verzorger van de leerling. Dit is in ieder geval in de lunchpauze of direct na afloop van de dag
(afhankelijk of de controle in de ochtend of middag heeft plaatsgevonden). Indien de ouder/verzorger voor
het einde van de schooldag telefonisch niet bereikbaar is, krijgt de leerling een briefje mee en zal er zo snel
mogelijk alsnog telefonisch contact opgenomen worden. In dit gesprek zal er toegelicht worden wat er
geconstateerd is en een folder over hoofdluis worden meegegeven. Bovendien zal het verzoek gedaan
worden om ook andere kinderen in het gezin goed te controleren.
2: Alle leerlingen van de betreffende klas krijgen een standaard briefje mee dat er luizen geconstateerd zijn
in de klas, met het verzoek aan de ouders om de kinderen thuis dagelijks te controleren gedurende twee
weken.
3: De leerkracht van de betreffende klas informeert het leerkrachtenteam dat er luizen geconstateerd zijn in
de klas.
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4: Bij levende luizen en veel neten worden de ouders gebeld, met het verzoek hun kind op te halen en direct
te behandelen.
5 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 leerkracht de directie in, die contact met de ouders van het kind of de
kinderen in kwestie zal opnemen om tot een oplossing van het probleem te komen. Daarbij is het
uitgangspunt dat behandeling van luizen besmetting verplicht is. Indien bij een kind bij elke controle opnieuw
luizen/neten worden geconstateerd, kan naar ouders gebeld worden en verzocht worden het kind direct op
te halen en het adequaat te behandelen alvorens het kind weer naar school kan. Dit luizenprotocol, staat op
de website. Op verzoek kan iedere ouder een kopie van het protocol krijgen.
6 Bijlagen
Brief naar alle ouders

HOOFDLUIS
Beste ouders en/of verzorgers,
In de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd. Uw medewerking is noodzakelijk om verdere
verspreiding van hoofdluis te voorkomen.
Hoofdluis is een bekend probleem, op bijna alle basisscholen in Nederland komt het regelmatig voor. De
hoofdluis verspreidt zich door gewoon van het ene hoofd naar het andere te lopen, en doet dat onder
andere via jas, sjaal of muts.
De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en zo nodig behandelen. Maar
dat moet dan wel op de juíste manier en bij álle leerlingen gebeuren, anders heeft het geen effect.
Wij vragen u dan ook uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren op hoofdluis. De controle
kan het beste gebeuren met een zogenaamde stofkam of luizenkam. Dat is een kam, meestal van plastic,
met fijne tanden.
-

-

Kam het haar lok voor lok, boven een vel wit papier of een wit laken.
Besteed vooral aandacht aan de pony, het haar achter de oren, op de kruin en in de nek.
Indien u geen luizen, maar wel neten aantreft moet u beoordelen of dit levende of dode neten zijn.
De plaats van de neet op het haar is daarbij van belang. Neten die op meer dan 2,5 cm van de
hoofdhuid zitten, zijn gegarandeerd lege of dode neten en dus onschadelijk. Wanneer u geen luizen
of levende neten aantreft, hoeft u niet te behandelen.
Reinig na iedere controle de kam grondig, om te voorkomen dat u de hoofdluis overbrengt.
Herhaal de controle dagelijks, gedurende 14 dagen.

Het is vervelend als u tot de ontdekking komt dat uw kind hoofdluis heeft. U hoeft zich echter geen zorgen te
maken want hoofdluis is goed te behandelen. Daarbij is het wel van belang dat u hoofdluis zo snel en
effectief mogelijk behandelt. Een geregistreerd geneesmiddel verdient de voorkeur.
Als uw kind hoofdluis heeft bevinden zich naast luis ook eitjes van die luis op het hoofd, de zogenaamde
neten. Aangezien neten een bron van herbesmetting zijn is het van belang dat ze ook verwijderd worden.
Door een combinatie van wassen en kammen worden luis en neten doeltreffend bestreden.
Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis voelt zich het prettigst op een schoon hoofd, het
hebben van hoofdluis zegt dus absoluut niets over hygiëne.
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Wanneer u bij uw kind luizen en/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 zich niet verder verspreidt.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Team de Bakelgeert
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