Luizenprotocol 10e Montessorischool De Meidoorn
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen.
Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Als er
hoofdluis heerst, dan is een effectieve aanpak nodig. In dit protocol vindt u alle informatie over hoofdluis,
de aanpak, de taken van ouders, school en eventueel de GGD.
Wij benadrukken dat schaamte over luizen niet nodig is en dat wij in samenwerking met ouders hoofdluis
effectief willen bestrijden. Ondanks ons beleid en de zorg die wij eraan besteden, bent u als ouder
eindverantwoordelijk.

Beleid











In de eerste week na elke vakantie vindt de luizencontrole plaats. De luizencoördinator stuurt aan, de
klassenouder zorgt voor luizenouders die controleren. Zowel de kinderen als de leerkrachten worden
gecontroleerd op luizen.
De luizencontrole wordt gedaan door ouders uit elke groep en vindt plaats buiten het klassenlokaal.
Als er hoofdluis gevonden wordt, noteren de luizenouders dit in de luizenmap: A=afwezig L= luizen N=
Neten. De luizenouders stellen ook de leerkracht en de administratie hiervan op de hoogte.
De administratie informeert de ouders van het kind. Dit gebeurt door middel van een mail of bericht in
de ouderapp.
Mocht er sprake zijn van gescheiden ouders, dan informeert de school beide ouders.
School mag ouders vragen om het kind te komen halen en het te behandelen. De school mag kinderen
met hoofdluizen NIET verwijderen of ouders verplichten om het kind op te halen. Dit is in strijd met de
leerplichtwet.
Kinderen die afwezig zijn tijdens een luizencontrole worden gecontroleerd zodra zij weer op school zijn
door de luizenouders.
Na 14 dagen vindt er een nacontrole plaats van de kinderen waarbij luizen of neten gevonden zijn.

Verantwoordelijkheden en taken
Wie
Doet wat
Luizencoördinator  Is verantwoordelijk voor het plaatsvinden van de controles.
 Zorgt voor de nodige middelen om de controles goed te laten verlopen (zoals
bijv. een lijst met luizenouders, materiaal etc.).
 Heeft contact met de directie en het team (koppelen vragen/ problemen terug
en zoeken samen naar oplossingen).
 Verwijst naar actuele informatie over de behandeling van hoofdluis of
ondersteunt hierbij.
 Beantwoordt vragen van ouders wat betreft de luizencontrole etc.
Klassenouder
 Zorgt dat de klas na elke vakantie door twee luizenouders wordt gecontroleerd.
 Informeert de andere ouders over data van de controles.
Luizenouders
 Voeren de controles uit.
 Kammen de kinderen niet, ze constateren enkel of er sprake is van neten of
luizen.
 Controleren grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar. Ze
dragen lichtgekleurde latex handschoenen en schenken extra aandacht aan
plekken, zoals achter de oren, in de nek, in de paardenstaart, de pony en
controleer dicht op de hoofdhuid. Is er hoofdluis geconstateerd bij een kind, dan
vervangen zij de handschoenen om eventuele besmetting bij andere kinderen te
voorkomen
 Registreren hun bevindingen in de luizenmap: A=afwezig L= luizen N= Neten.
Luizenprotocol 10e Montessorischool De Meidoorn- januari 2019

Pagina 1 van 3

Ouders









School






Leerkrachten





Administratie





ZORG / GGD



Geven de registraties door aan de administratie en de leerkracht.
Kinderen krijgen niet te horen of ze wel of geen luizen hebben.
Worden dringend verzocht de groepsleerkracht en/of klassenouder te
informeren wanneer ze bij hun kind neten of luizen constateren.
Behandelen het kind zo snel mogelijk thuis met een luizendodend middel.
Worden na besmetting tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren
op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
Controleren hun kinderen preventief een aantal keer per jaar.
Zijn, ondanks ons beleid en de zorg die school er aan besteedt, zelf
eindverantwoordelijk.
Is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school
Stelt een luizencoördinator aan.
Kondigt meerdere malen per schooljaar in de nieuwsbrief de luizencontrole aan
die in de weken na de vakanties zullen plaatsvinden.
Bericht in de nieuwsbrief dat de luizencontrole geweest is en dat als ouders
geen mail hebben ontvangen er geen luizen aangetroffen zijn in de groep
Bespreken de luizencontrole vooraf met de leerlingen (vooral in de onderbouw
en bij nieuwe leerlingen) zodat kinderen weten hoe en waarom de controle
plaatsvindt en zorgen dat kinderen weten dat ieder kind hoofdluis kan hebben
en dat dit niet te maken heeft met het wel of niet schoon zijn.
Voorkomen direct hoofd-op-hoofd contact als er bij een kind luizen of neten
geconstateerd zijn, maar isoleren het kind niet van de rest.
Geven bij aanhoudende luizenproblematiek dit door aan de intern begeleider.
Stuurt na ontvangst van de registratielijst van de luizenouders een e-mail of app
naar alle ouders uit de klas wanneer er luizen zijn geconstateerd – en indien
nodig ook naar de klas er vlak naast.
Stuurt individuele e-mails naar de kinderen waarbij luizen of neten
geconstateerd zijn.
Als ondanks alle inspanningen van ouders en school een kind herhaaldelijk
luizen heeft, kan in overleg met de GGD een behandelplan worden opgesteld.
Ook wordt de GGD door school(intern begeleider) ingeschakeld indien ouders
niet meewerken aan een behandeltraject.

Vragen?
Heb je als ouder vragen of verbeterpunten dan kun je deze aan de luizencoördinator doorgeven. Deze
probeert uw vraag te beantwoorden en zal uw vraag indien nodig met team en of directie bespreken.
Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis: www.hoofdluis.org of op
de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu www.rivm.nl en dan zoeken op hoofdluis.

Achtergrond informatie
In de onderbouw wordt vaak aan meerdere ouders gevraagd om een keer luizenouder te zijn. Zo leert
iedereen wat het is en maken ouders wat nader kennis met elkaar. Vaste luizenouders kan natuurlijk ook,
maar die zijn niet in elke klas te vinden.
Het leuke van luizenouder zijn is dat het per keer maximaal anderhalf uur in beslag neemt en dat je leuke
persoonlijke babbeltjes hebt met klasgenootjes van je kind en ook met de andere helpende ouders.
Behalve de officiële berichtgeving door de administratie, zetten ouders het ook vaak zelf in de groepsapp
als hun kind luizen heeft of ouders lichten de klassenouder persoonlijk in zodat die een bericht zonder
namen te noemen kan plaatsen.
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Meningen verschillen over het behandelen van luizen. Op school kiezen wij ervoor om niet te kammen,
maar grondig te controleren. Op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis kunt u een 5stappenplan ter bestrijding van hoofdluis downloaden, net als Kaminstructies.
Tenslotte nog wat feiten van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis:
 Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar contact is de
enige manier om het op te lopen.
 De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne heeft
het dus niets te maken.
 Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven op
mensen en andersom.
 Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er is
onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.
 Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapes/luizenzakken niet bijdragen aan het
voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar
kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.
 Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het
wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.
 Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het
haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om
nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te
bereiken.
 Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen
van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van
toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen
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