Protocol hoofdluis schooljaar 2021/2022
Doel: Hoofdluis voorkomen op onze school.
Hoofdluis bestaat al sinds de prehistorie. Het is niet schadelijk, maar veroorzaakt wel veel overlast. Belangrijk
is het besef dat hoofdluis niet ontstaat door slechte hygiëne. Hoofdluis wordt verspreid door over te lopen
van het ene hoofd met haar naar het andere. Hoofdluis voedt zich met menselijk bloed en kan niet lang
overleven zonder voedsel. Het is dus niet nodig om alle beddengoed en kleding preventief opnieuw te wassen.
Hoofdluis kan goed worden bestreden door regelmatig te controleren en waar nodig effectief te bestrijden.
Een duidelijke rolverdeling met een goede aanpak kan daarvoor zorgen.

Uitgangspunt: De ouders zijn verantwoordelijk en de school ondersteunt.
Rollen: ouders, luizenouders, coördinator luizenpreventie en leerkrachten.
Luizenouders en luizencoördinatoren vormen samen de luizenwerkgroep.
Stappenplan:
● De luizenwerkgroep controleert de gehele school.
● De werkgroep komt aan het begin van het schooljaar bij elkaar tijdens een voorlichtingsmoment.
● Er wordt gecontroleerd na elke vakantie. En er worden tussencontroles uitgevoerd na melding van
luizen/neten en in klassen van eventuele broers en/of zussen.
● Bij controle van een klas van broers en/of zussen wordt dit kind gecontroleerd samen met nog 5 andere
kinderen (die het meest contact met elkaar hebben gehad). Dit zorgt voor een minimale belasting van het
onderwijs en toch zal er niet maar één kind centraal staan.
● De leerkrachten communiceren naar ouders wanneer er luizen en of neten zijn gevonden.
● Alle rollen kunnen met vragen terecht bij de luizencoördinatie via hoofdluis@aloysiusschagen.nl .
Onderstaand zijn per rol de taken/verwachtingen te vinden:
Ouders:
● U bent verantwoordelijk voor controle en behandeling van hoofdluis van uw kind(eren).
● U kunt hoofdluis en dode en levende neten herkennen. Informatie vindt u hier.
● Als kinderen na een vakantie van een week of meer weer op school komen zijn ze altijd vooraf door u
gecontroleerd op hoofdluis en neten. U controleert uiteraard vaker dan deze verplichte momenten.
● U bent verantwoordelijk voor een effectieve behandeling bij hoofdluis.
● Deze behandeling start dezelfde dag en wordt voortgezet tot 14 dagen nadat uw kind vrij van hoofdluis
en levende neten is .
● U licht ouders van de kinderen waar contact mee is geweest direct in over de hoofdluisbesmetting.
● U licht de groepsleerkracht van uw kind direct in, ook als u met behandelen bent begonnen. Het is fijn
als u ook een mail stuurt naar hoofdluis@aloysiusschagen.nl
● U stelt eventuele vragen via mail (hoofdluis@aloysiusschagen.nl )
● Er kan gebruik gemaakt worden van een instructiefilmpje dat uitlegt hoe je hoofdluis en neten herkent.
● U heeft een goede netenkam (dus niet alleen een luizenkam). Dat is een kam met metalen lange
vertanding. Luizenkammen kunnen alleen de luizen eruit halen. Netenkammen pakken ook de neten
mee.
● Belangrijk: U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk. U kunt ook uitgebreider kijken dan dat de
hoofdluiswerkgroep dit kan en doet.
● Wanneer u niet wilt dat uw kind gecontroleerd wordt kunt u dit doorgeven via de mail aan
hoofdluis@aloysiusschagen.nl .

Luizenouder:
● U bent goed op de hoogte van het herkennen en behandelen van hoofdluis en neten. Of u bent bereid dit
te leren.
● U controleert extra, naast de eigen ouders van kinderen om hoofdluisverspreiding op school tegen te
gaan.
● U bent op de maandagen beschikbaar van 8.30 tot 10.00/10.30 uur.
● U kunt benaderd worden of u een tussencontrole kan doen op een andere dag.
● Wanneer er luizen/neten gevonden zijn in een klas wordt u benaderd door de luizencoördinatie of u na 14
dagen weer wilt helpen bij de nacontrole.
● Er wordt van u verwacht dat u ook regelmatig kan helpen bij tussencontroles.
● Zolang we te maken hebben met corona heeft u ook te maken met extra maatregelen. De huidige
maatregelen worden dan met u gedeeld.
● Je controleert ook in klassen waar je zelf geen kinderen hebt. (We proberen elke ouder bij tenminste één
eigen kind in te delen).
● U neemt deel aan de voorlichtingsochtend (ook op de maandag) aan het begin van het schooljaar.
● Na de zomer, herfst, kerst, voorjaars- en meivakantie wordt er de eerste maandag na de vakantie een
controle uitgevoerd. Wanneer de maandag dan een studiedag is, controleren we de maandag daarop.
● U geeft bij constatering van hoofdluis aan de luizencoördinatie door om wie het gaat.
● Controles en bevindingen houdt u bij op de leerlingenlijsten die aanwezig zijn.
● U laat uw eigen kind door een andere ouder controleren.
● U gaat discreet om met privacy gegevens.
Luizencoördinatie:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

U organiseert elk nieuw schooljaar een voorlichtingsochtend met alle luizenouders.
U bewaakt de procedures en geeft feedback aan leerkrachten en directie.
U beheert de luizenmap.
U beantwoordt vragen van ouders, leerkrachten en luizenouders en ontvangt mail via
hoofdluis@aloysiusschagen.nl.
U beheert de overkoepelende app van de luizenouders.
Er is elke controle tenminste één coördinator aanwezig.
U licht leerkrachten in wanneer er luizen/neten zijn gevonden en verzoekt de leerkracht een kwieb naar
alles ouders te sturen (is een standaardbrief voor aanwezig). Er is een apart kwieb bericht met extra info
en voorlichting voor de ouders van het kind met luizen/neten.
U zorgt dat er altijd genoeg ouders aanwezig zijn bij een controle en een tussencontrole. Dit kan via de
luizenapp.
Tijdens een controle stuurt u de werkgroep aan en zorgt u dat alles aanwezig is.
Wanneer u doorkrijgt dat er in een klas luizen/neten zijn gevonden, zoekt u contact met de leerkrachten
van klassen van eventuele broers en/of zussen.

Leerkrachten:
● Wanneer er in uw klas luizen of neten zijn geconstateerd geeft u dit door aan de luizencoördinatoren
via hoofdluis@aloysiusschagen.nl en geeft u tevens door in welke klassen eventuele broers en/of
zussen zitten.
● U weet dat alle maandagen na de vakanties er een luizencontrole zal plaatsvinden. En dat dit in het
geval van een studiedag op maandag, de maandag daarop zal zijn.
● U bericht ouders over tijdstip van tussencontroles en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden (geen
lastige vlechten e.d.) via Kwieb.
● U laat u ook controleren door de luizenouder, u heeft een voorbeeldfunctie.

● U informeert de ouders direct als een kind hoofdluis heeft (telefonisch). Als ouders niet bereikbaar
zijn geeft u een briefje mee of stuurt u een kwiebbericht.
● U verzoekt de ouder het kind op te halen en gelijk te behandelen. Dit is een dringend verzoek maar
mag u niet verplichten. Doe dan het haar in ieder geval in een strakke knot o.i.d.
● U licht de overige ouders van uw groep diezelfde dag in via kwieb dat er hoofdluis is geconstateerd.
En benadrukt dat alle ouders tenminste 14 dagen zelf goed moeten controleren en dat de
luizenouders na 14 dagen weer zullen komen. (Hier is een standaard brief voor aanwezig).
● U bewaakt dat er bij hoofdluisconstatering na 14 dagen een extra controle is.
● Wanneer er controle is in uw klas zorg dan dat de doorstroming goed is en dat kinderen niet aan het
buiten spelen zijn.
Tips voor de controle en de behandeling:
Er wordt veel gepubliceerd over hoofdluis. Wij adviseren de richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt te
nemen. Dat betekent dat het kammen voor ons als het meest effectief wordt gezien (2 weken lang, 2x per
dag kammen). Goed kammen vraagt inzicht, tijd en het juiste gereedschap. Wilt u toch middelen gebruiken
ter bestrijding, dan raadt de GGD hoofdluismiddelen aan met de stof Dimeticon. Hier zitten geen insecticiden
in en er is geen resistentie. Veel sites hebben namen die doen vermoeden dat het om officiële instanties
gaat, maar zij geven voorlichting vanuit een commercieel doel. Hun eigen product is het uitgangspunt. Houdt
daar rekening mee als u deze informatie gebruikt.
Oproep:
Wij horen het graag wanneer u aan wilt sluiten bij onze enthousiaste luizenwerkgroep.
U kunt contact met ons opnemen via hoofdluis@aloysiusschagen.nl
Vriendelijke groet,
Luizencoördinatie:
Eline Schut
Eline Epskamp
Ilona Bos

