PROTOCOL HOOFDLUIS OBS DE KLAVERWOID

1. Voorlichting
Wat is hoofdluis?
De hoofdluis behoort tot de groep van insecten die als parasiet op zoogdieren leeft.
Luizen leven uitsluitend van het bloed van de gastheer. De luis prikt een minuscuul
gaatje in de hoofdhuid en zuigt daaruit bloed op. De hoofdluis komt alleen bij de
mens voor en leeft uitsluitend in de haren op de hoofdhuid, waaronder soms ook
baard, snor en wenkbrauwen. Een volwassen luis leeft ongeveer een maand en legt
zo n 6-8 eieren per dag: dit zijn de neten. Luizen leggen hun eieren aan de basis van
de haren, bij voorkeur op de donkere, warme plaatsen op het hoofd, zoals onder de
pony, achter de oren en in de nek. De eieren (neten) komen na 7-9 dagen uit. De
nieuwe luizen beginnen dan na 7-9 dagen ook met het leggen van eieren. Het is dus
niet verwonderlijk dat het aantal luizen op het hoofd in korte tijd sterk kan
toenemen. De neten zijn meestal vuilwit tot geelbruin van kleur, een enkele keer ook
zwart. Neten zijn moeilijk los te krijgen. Het verschil met roos is overduidelijk: roos
zit altijd los.
Hoe kun je hoofdluis krijgen?
Luizen kunnen niet springen en niet vliegen. Ze kunnen alleen lopen: van het ene
hoofd op het andere hoofd. Kinderen zijn het meest bevattelijk voor hoofdluis. Dit
komt doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de koppen bij elkaar steken.
Luizen die zich niet meer op het hoofd bevinden zijn zwak en zullen geen besmeting
meer veroorzaken. Ze zullen snel dood gaan. Luizen houden alleen van
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mensenbloed. Ze komen dus niet voor bij katten, honden of andere huisdieren.
Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven
van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd.
Je kunt hoofdluis niet voorkomen door elke dag je haar te wassen.
Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?
Als je pas besmet bent met hoofdluis heb je vaak nog niet zo veel last van jeuk. Jeuk
is wel altijd een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien
zijn. Iedereen kan luizen en neten herkennen. Neten zitten vaak tussen de nekharen,
onder de voorhoofdsharen of achter de oren. Met enige routine zijn ze goed te
ontdekken door iemand die op deze plaatsen de haren nakijkt.
Indien de neten verder dan 2 centimeter van de hoofdhuid verwijderd zijn, is er
sprake van een oude besmetting. Dus hoe verder de neten van de hoofdhuid
verwijderd zijn hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden.

2 Behandeling en preventie van hoofdluis
Wat vooral opvalt in de discussie over preventie en bestrijding van hoofdluis dat de
inzichten hierover nogal eens wijzigingen. Om te zorgen dat de meest recente visie
omtrent het voorkomen en bestrijden van hoofdluis door zowel de school als de
ouders wordt gevolgd verwijzen wij inzake de praktische aanpak naar de site van
www.ggdhollandnoorden.nl.
www.rivm.nl/hoofdluis

3. Schoolbeleid en procedure
A. Beleid
Het voorkómen van hoofdluis is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de
ouders. Omdat het verschijnsel hoofdluis nooit helemaal uit te bannen valt, is dit
protocol opgesteld.
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Dit hoofdluisprotocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen aan alle bij de
school betrokken personen over hoe de school wenst om te gaan met de bestrijding
en de voorkoming van hoofdluis bij de leerlingen en wellicht het personeel.
De Klaverwoid hanteert het volgende beleid:
1. Er wordt in de week na iedere schoolvakantie door de LOL-ouders
(=Let Op Luizen) preventief gecontroleerd bij alle kinderen in alle groepen.
1. Wanneer door een ouder/verzorger/leerkracht melding wordt gemaakt van
een geval van actieve hoofdluisbesmetting, dan wordt door de LOL –ouder

curatief gecontroleerd bij de leerlingen van de betrokken groep(en).
2. Indien bij een kind hoofdluis is geconstateerd dan worden de
ouders/verzorgers daarover telefonisch dan wel door middel van een brief op
de hoogte gebracht met het verzoek tot behandeling over te gaan.
3. Na constatering van hoofdluis worden alle ouders door middel van een brief
van de betreffende klas(sen) en een melding via de de parro app. Tevens
wordt bij de ingang van school en de betreffende klas een mededeling
opgehangen.
4. Op de website kunnen de ouders onder de rubriek Protocollen nadere
informatie lezen over de behandeling van hoofdluis.
5. De GGD wordt geïnformeerd, indien ouders/verzorgers niet meewerken aan de
behandeling. Dit geldt ook indien de behandeling niet leidt tot het gewenste
resultaat. De GGD zal het gezin dan kunnen helpen om van de luizen af te
komen.

B De procedure
Wanneer bij een preventieve controle actieve hoofdluis wordt geconstateerd, dan
meldt de ontdekkende LOL-ouder dit terstond aan de directie en de
groepsleerkracht. Deze onderneemt de volgende actie(s):
1. Het gehele team wordt geïnformeerd door groepsleerkracht
1. De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders.
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( Tijdens dat gesprek wordt de ouders medegedeeld om zo snel als mogelijk
hun kind na schooltijd te behandelen tegen hoofdluis.)
2. Een standaardbrief ten behoeve van de ouders wordt aan het kind met
hoofdluis meegegeven. ( In deze brief wordt gemeld dat eventuele broertjes

en zusjes ook behandeld dienen te worden.)
3. De meisjes met lange haren uit de groep waar hoofdluis is geconstateerd,
wordt medegedeeld hun haar in een staart te doen (niet los).
4. Via de parro app van de school wordt melding gemaakt van het feit dat er
hoofdluis op school is geconstateerd en in welke groep/groepen. Tevens
wordt bij de ingang van school en de betreffende klas een mededeling
opgehangen.
5. Na 14 dagen vindt wederom controle plaats door de LOL-ouders in de groep
waar hoofdluis is geconstateerd. Dan zijn er twee mogelijkheden:
a) Het kind bij wie eerder hoofdluis was geconstateerd, is schoon. Er
worden geen luizen of neten meer aangetroffen. De leerkracht deelt de
ouders telefonisch mee dat de bestrijding effectief is geweest.
b) Er zijn nog luizen en neten aanwezig. Er gaat wederom een
standaardbrief naar de ouders, dat de bestrijding onvoldoende was. Na
14 dagen vindt er opnieuw een controle plaats.
Mocht het zo zijn dat er bij de her controle opnieuw luis ontdekt wordt
bij het zelfde kind. Vind er na 14 dagen opnieuw een controle plaats bij
alleen dit kind/gezin. Ook al word er dan weer luis ontdekt de volgende
controle zal pas weer de standaard controle na de vakantie zijn. Dit is
ivm de druk op de klas.
6. Het kan bij hernieuwde controle voorkomen dat blijkt, dat ouders geen
maatregelen hebben genomen ter bestrijding. In dat geval wordt de GGD
ingeschakeld en wordt ouders verzocht om deze hulp te accepteren.
7.

Indien in de situatie genoemd onder 6 de ouders weigeren mee te werken
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NB. Ouders kunnen niet weigeren hun kinderen aan de controle mee te laten
doen. Wel kunnen zij, indien zij dat wensen, bij de controle van hun kind(eren)
aanwezig zijn.

4 De controle en de werkwijze van de werkgroep hoofdluis /
LOL-ouders
A Oprichten Werkgroep Hoofdluis
De LOL-ouders maken onderdeel uit van de Werkgroep Hoofdluis, die wordt
onderschreven door de directie, medezeggenschapsraad en de ouderraad. Deze
werkgroep heeft een aantal ouderleden, waarvan er één wordt aangewezen als
coördinator.
De coördinator:
 is aanspreekpunt voor de ouders uit de werkgroep;
 organiseert de controles;
 heeft na elke controle persoonlijk contact met de directie.
 neemt contact op met de verpleegkundige van de GGD bij vragen of
problemen;
 heeft voldoende kennis over hoofdluis en de behandeling ervan;
Ouders zullen op de hoogte worden gesteld van de nieuwe werkwijze.
B Drie soorten controles op school
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A. De preventieve controle. Deze vindt plaats in de week na iedere schoolvakantie,
dus 5x per jaar.
B. De curatieve controle. Deze vindt plaats na iedere individuele melding.
C. De hercontrole. Deze vindt 14 dagen na constatering van hoofdluis plaats.
Alle controles vinden plaats buiten het klaslokaal, zo mogelijk in een aparte ruimte.
De LOL-ouder noteert op een leerlingenlijst zijn / haar opmerkingen.
De kinderen zitten in een rij naast elkaar wegens privacy.
De LOL-ouders kunnen zo makkelijker met elkaar mee kijken.
Er word gecontroleerd met de handen en niet met kammen wegens besmetting.
Er worden min 8 punten op de hoofdhuid gecontroleerd voor het kind terug te
sturen naar de klas.
De LOL-ouders zijn vanwege privacyredenen gehouden te zwijgen naar derden, met
uitzondering van de directie en de leerkracht, over hun ervaringen bij de controles.
Alleen de groepsleerkracht of directie heeft contact met de ouders over een
constatering van hoofdluis.
C. GGD
Indien nodig of gewenst kan ter ondersteuning van de LOL-ouders / school de hulp
van de GGD Holland Noorden worden ingeroepen.
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