Luizenprotocol Michiel de Ruyter
Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te
controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling
eenvoudiger.
In dit protocol worden de afspraken beschreven omtrent de bestrijding van hoofdluis op school.
Website van het RIVM
Informatie voor ouders/verzorgers en leerkrachten over controleren en behandelen is te vinden op
website van het RIVM.

Taken van de school
● Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd. De controle vindt bij
voorkeur plaats in de eerste week na de vakantie.
● De ouders/verzorgers van de leerling waarbij hoofdluis of neten zijn geconstateerd,
worden telefonisch geïnformeerd. Het kind dient zo snel mogelijk thuis te worden
behandeld. Indien mogelijk mag de leerling al onder schooltijd naar huis om te
worden behandeld. Voor de behandeling wordt er verwezen naar de website van het
RIVM.
● Via Social Schools worden alle ouders/verzorgers van de kinderen van de groep
waarin luis is gevonden, verzocht om het eigen kind te controleren op hoofdluis. Er
wordt verwezen naar de website van het RIVM voor controle en behandeling.
● Na twee weken wordt de groep opnieuw gecontroleerd wanneer er luis gevonden is
tijdens een controle op school.
● Wanneer er thuis luis gevonden is, wordt er z.s.m. een controle gehouden in de
groep waarin de leerling zit.
● De school organiseert z.s.m. een controle in de groep van broertjes/zusjes wanneer
er luis gevonden is tijdens een controle thuis of op school.
Taken van de ouders/verzorgers
● Er wordt thuis regelmatig gecontroleerd op hoofdluis, vooral na een hoofdluismelding
van school.
● De groepsleerkracht wordt z.s.m. geïnformeerd door de ouders/verzorgers wanneer
er thuis hoofdluis gevonden wordt.
● Er wordt z.s.m. gestart met de behandeling. Na de behandeling kan de leerling weer
naar school komen.
● De ouders/verzorgers zorgen voor “makkelijk controleerbaar haar” op de dag van de
controle, dwz geen gel, vlechtkapsels etc .
Taken van de luizen-controleouders:
● Na iedere schoolvakantie de gehele groep controleren op hoofdluis.
● Extra controle uitvoeren indien nodig. Sowieso na twee weken na de constatering bij een
van de leerlingen.
● De groepsleerkracht discreet op de hoogte brengen van de bevindingen tijdens de
controles.

Taken van de groepsleerkracht
●
●
●
●
●
●

●
●

De leerkracht regelt minimaal twee ouders/verzorgers die de klas controleren op
hoofdluis.
De leerkracht geeft aan de ouders/verzorgers door op welke dag de controle plaatsvindt.
De leerkracht zorgt voor een namenlijst van de groep zodat de leerlingen na de gang
geroepen kunnen worden. De namenlijst wordt bewaard in de luizencontrole bak.
De leerkracht verzorgt de communicatie met de ouders/verzorgers van de leerling
waarbij hoofdluis is geconstateerd.
De leerling krijgt, in de klas, een aparte plek om besmetting te voorkomen. De leerkracht
doet dit discreet en kindvriendelijk.
De leerkracht informeert alle andere ouders/verzorgers over de constatering van
hoofdluis bij één van de kinderen. De naam van het kind met hoofdluis wordt niet
genoemd.
De leerkracht informeert de collega’s met een broer/zus van de leerling waarbij hoofdluis
is geconstateerd. In deze groepen wordt een extra controle gehouden.
Bij aanwijzingen van onvoldoende of ondeskundigen handelen van de ouders/verzorgers,
wordt de GGD ingeschakeld om verder begeleiding te verzorgen.

Eisen waaraan de controles moeten voldoen:
●
●
●

De controles vinden plaats op de gang.
De controleset van de school wordt gebruikt: alcohol, luizenkam
Als er hoofdluis gevonden wordt, wordt een tweede ouder ter controle geraadpleegd.

