Protocol Luizencontrole KBS de Polhaar
Hoofdlui s voorkomen
De school wil de kans op verspreiding van de hoofdluis zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is er een
controlesysteem opgesteld.
Toch is de preventie en behandeling van hoofdluis in eerst instantie de verantwoordelijkheid van de
ouders!

Taken van de ouders
De dinsdagavond voorafgaand aan een luizencontrole controleert u pluk voor pluk het gehele
hoofd op luizen en/of net en. Liefst met netenkam.
U zorgt er voor dat uw (oudere) kind op controledagen met schone haren naar school gaat. De
haren worden niet ingevlochten en geen gel/haarlak in de haren gedaan, dit om het controleren
vlotter te laten verlopen.
Gedurende het jaar controleert u zelf regelmatig op hoofdluis. Indien u hoofdluis/net en vindt, meldt
u dit aan de leerkracht of directie.
U gaat direct over tot behandelen van de hoofdluis. Na het starten van de behandeling mag uw
kind pas weer naar school. Informatie voor behandeling zie onder.
In het Polhaarnieuws leest u wanneer er (her)cont roles zijn, of andere informatie over hoofdluis.

Taken van school
De school houdt na iedere vakantieperiode van minimaal een week hoofdluiscontrole in alle
groepen. Dez e controle vindt plaats op de woensdag na de vakantie en wordt uitgevoerd door het
luizenteam.
De school zorgt voor aanwezigheid van alle benodigdheden.
De school meldt aan de coördinator van het luizenteam de event uele afwezige kinderen. Dit geldt
tevens voor het weer aanwezig zijn van deze kinderen .
De leerkracht doet een telefonische melding aan de ouders, indien er bij hun een kind
hoofdluis/neten zijn gevonden.
De leerkracht doet een schriftelijke melding aan de ouders van de kinderen in de groep waar
hoofdluis/neten zijn gevonden.
De school laat extra controles uit voeren:
o Herc ontrole volgt ongeveer na 1 maand: in de groep waar hoofdluis/neten zijn gevonden
tijdens een standaard cont role of indien door ouders een melding is gedaan
De directie evalueert 2x per jaar met de coördinat or van het luizenteam.
De school schakelt evt. de hulp in van de GGD als een kind luizen blijft houden.

Taken van het luizenteam
De oudervereniging benoemt een van hun leden tot coördinator van het luizenteam. Hij/zij
onderhoudt de contacten met de overige leden van het luizenteam en de directie.
De coördinator draagt zorg voor een voldoende bezetting en een verdeling over de groepen
kinderen op de cont roledagen.
De coördinator zorgt voor het klaarleggen van de mat erialen:
Puntkam- handendesinfectans- registratieformulieren
De coördinator regelt eventuele extra controles in overleg met de groepsleerkracht of directie
De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.
Het luizenteam zorgt voor discretie tijdens en na de cont roles.

Werkwijze van het luizenteam
De controles vinden plaats in de klas of hal van de school
Bij de controle wordt gebruik gemaakt van een puntkam (hiermee wordt het haar in strengen
verdeeld en gecontroleerd) en handendesinfectans.
Na elke cont role wordt per kind discreet aangegeven op het registratieformulier wat de
bevindingen zijn. De registratieformulieren worden door de coördinat or bewaard.
Deze bevindingen worden door de coördinator of een ander lid van luizenteam doorgegeven aan
de leerkracht. Tevens worden de namen op een overzichtsformulier genote erd en in het post vak
van Mevrouw Albers gelegd, ter controle voor de leerkrac hten.
Bij afwezigheid van leerlingen tijdens de reguliere cont role wordt i.o.m. de coördinat or een dat um
voor de controle vastgesteld.
Behandeling van hoofdluis
Diverse instanties geven regelmatig nieuwe ric htlijnen uit voor de behandeling van en de controle op
luizen en neten. Bijvoorbeeld:
RIVM: Hoofdluis - RIVM toolkit (http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/ Hoofdluis)
Filmpje behandeling RIVM-Hoofdluis video - RIVM (rechtsonder bij download)
GGD: volgt beleid RIVM
Landelijk Steunpunt luizen: Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LS H) - Landelijk Steunpunt Hoofdluis Samenwerken met ouders en basisscholen
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om de laatste informatie over luiz enbestrijding op te
vragen.
De school volgt de richtlijnen van het RIVM.
Tips/Weetjes:
Basisregel bij de behandeling van luizen/neten is 2 weken lang IEDERE dag pluk voor pluk
kammen. Zie link hierboven. Kammen wordt makkelijker door crèmespoeling, kokosolie of een
andere soort olie in het haar smeren.
Er zijn 2 soorten kammen: luizenkam (plastic fijntandige kam, verwijdert alleen luizen) en
netenkam (metalen kam, verwijdert luizen en zoveel mogelijk ook de neten).
De netenkam heeft dus de voorkeur!

alléén luizen
-

-

luizen én neten

Neten kleven aan het haar; het duurt 7-10 dagen voordat een nieuwe luis uitkomt, daarom dus 2
weken kammen.
Neten die op > 1cm van de hui d zitten én wit zijn, zijn lege oude neten.
Oplossing van 2/3 deel wat er en 1/3 deel azijn verwarmen en in haar wrijven helpt om neten (ook
oude) makkelijker te verwijderen.
Indien voorkeur voor het gebruik van een antihoofdluismiddel, kies dan een middel op basis van
dimeticon. Dit middel legt laagje om de luis waardoor hij stikt. Het veroorzaakt daardoor geen
resistentie, andere middelen wel. (Volg de aanwijzing op de verpakking van de shampoo of lotion
hoe vaak, hoeveel en hoe te gebruiken)
Luizentassen, capes ect. en was voorschriften voor o.a beddengoed en knuffels zijn afgeschaft. Uit
onderzoek blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn.
Luizen kunnen niet springen en verspreiden zich door van het ene hoofd naar het andere te lopen
of ze vallen uit het haar. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving.
Haardracht voor meisjes met lang haar bij luizen/ neten, in een vlecht of staart

