Protocol Hoofdluis
Inleiding
Dit hoofdluisprotocol is gemaakt om de kans op
hoofdluisbesmetting zo klein mogelijk te maken.
De aanpak van het luizenprobleem bij een kind vraagt van alle betrokkenen veel
inspanning, met name van de ouders/verzorgers van het kind. Door als school en ouders
samen te werken houden we het probleem zo klein mogelijk. Iedereen heeft hierin zijn
eigen verantwoordelijkheid.
Ouders die de leerlingen controleren, handelen in vertrouwen. Dat houdt in dat deze
ouders alleen de schoolleiding informeren en nooit informatie aan anderen geven over
welke kinderen hoofdluis hebben.
Algemene werkwijze Hoofdluisprotocol
De school heeft een groep ouders die gezamenlijk de luizencontrole verzorgen
(LOT=Luizen Opsporings Team). Deze luizenouders zijn er voor minimaal één schooljaar,
inclusief de eerste controle na de zomervakantie, totdat er in het volgende schooljaar
nieuwe luizenouders zijn.
Eén van deze ouders is coördinator van de luizencommissie. De coördinator van het LOT
onderhoudt de contacten met de directie en groepsleerkrachten van de school.
In de eerste week na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Dit zal zoveel mogelijk op de woensdagochtend zijn en bij bijzonderheden in bepaalde
groepen wordt het tijdstip met de betreffende leerkracht overlegd. Een afwijkende dag
wordt altijd in overleg met de schoolleiding bepaald.
Ook bij tussentijdse meldingen van hoofdluis/neten (dit zijn de eitjes van de luizen, die
vast aan de haren zitten) wordt de luizencommissie gevraagd een extra controle te doen.
De coördinator van de luizencommissie bepaalt in overleg met de schoolcoördinator of de
extra controle alleen plaats vindt in de betreffende groepen waar de melding is gemaakt
of dat deze plaats vindt voor de hele school.
De controles vinden plaats buiten de groepen/klassen.
Bij melding van constatering hoofdluis door ouders aan directie/groepsleerkracht wordt
de coördinator van de luizencommissie z.s.m. op de hoogte gebracht door de
schoolcoördinator. In overleg wordt bepaald wanneer de controle plaatsvindt.
Dit luizenprotocol is ook te vinden op de website.
Uitvoering luizencontrole
1. In de eerste week na iedere schoolvakantie worden de ouders via de schoolmail
op de hoogte gebracht wanneer de luizencontrole plaatsvindt. Tevens wordt
aangegeven om geen gel, vlechten of staarten in het haar te doen.
2. De klassen worden gecontroleerd op hoofdluis. De luizenouders kijken zorgvuldig
op de voorkeursplaatsen: pony, kruin, nek en achter de oren naar luizen en
neten. Alle leerlingen worden door twee ouders gecontroleerd. De leerkrachten en
de stagiaires worden, in overleg, ook gecontroleerd.
3. De controles vinden plaats buiten de groep. De kinderen komen groepsgewijs
naar de luizenouders.
4. De luizenouders zorgen voor voldoende hygiëne tijdens de controle.

5. De luizenouders houden op een registratieformulier bij of alle kinderen
gecontroleerd zijn en bij wie eventueel luizen of neten geconstateerd zijn.
6. De bevindingen worden aan de groepsleerkracht en schoolcoördinator
meegedeeld.
7. De schoolcoördinator neemt contact op met de desbetreffende ouders en geeft
aan dat er passende maatregelen genomen moeten worden.
8. Via de mail worden alle ouders op de hoogte gebracht dat er luizen geconstateerd
zijn op school.
9. Na 2 weken zorgt de luizencommissie voor een her controle. In overleg met de
schoolleiding wordt afgesproken welke leerlingen of klassen of hele school
gecontroleerd worden.
Op dat moment zijn er twee mogelijkheden:
a. Het kind is schoon.
Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen. De ouders worden telefonisch
door de schoolcoördinator op de hoogte gebracht, dat de bestrijding effectief was.
b. Er zijn nog luizen/neten aanwezig.
De ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht door de schoolcoördinator
met de mededeling dat de bestrijding onvoldoende effect heeft gehad. Er wordt
afgesproken dat hernieuwde aanpak nodig is en dat er na 14 dagen her controle
plaats vindt.
10. Na 2 weken zorgt de luizencommissie weer voor een her controle. In overleg met
de schoolleiding wordt afgesproken welke leerlingen of klassen of hele school
gecontroleerd worden.
Op dat moment zijn er twee mogelijkheden:
a. Het kind is schoon.
Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen. De ouders worden telefonisch
door de schoolcoördinator op de hoogte gebracht, dat de bestrijding effectief was.
b. Er zijn nog luizen/neten aanwezig.
De ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht door de schoolcoördinator
met de mededeling dat de bestrijding onvoldoende effect heeft gehad. De
schoolcoördinator nodigt de ouders uit voor een gesprek op school waarin:
 informatie omtrent hoofdluis wordt gegeven en de bestrijding ervan
 informatie omtrent ondersteuning wordt gegeven
 aangeboden wordt de GGD in te schakelen om adviserend mee te kijken.
Bij een tussentijdse melding wordt een extra luizencontrole uitgevoerd. Deze controle
moet zo snel mogelijk na de melding gebeuren. Hierna volgt dezelfde procedure als
boven is omschreven.
Het kan voorkomen, dat de ouders onvoldoende actie ondernemen om de luizen en neten
te bestrijden of niet instemmen met inschakelen van de GGD. In dit geval is het aan de
directie om te overwegen of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

