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Inleiding
De Krullevaar heeft de bestrijding van luizen omschreven in dit beleidsstuk. Het hebben van luizen
heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne, maar het is wel lastig en vervelend. Iedereen kan
luizen oplopen; kinderen, volwassenen en natuurlijk ook leerkrachten. Om hoofdluis op te sporen en
verspreiding ervan tegen te gaan, hebben we dit protocol opgesteld. De taken en
verantwoordelijkheden van de ouders, het team van de Krullevaar en het luizenpluisteam zijn hierin
omschreven. Bovendien worden enkele tips gegeven en handige websites benoemd.

Taken van de ouders
1. Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke vakantie) het eigen kind regelmatig
controleren op hoofdluis en/of neten.
2. Indien er thuis hoofdluis en/of neten gevonden worden, dan dient de ouder dit te melden aan de
groepsleerkracht.
3. Wanneer er hoofdluis en/of neten gevonden zijn (thuis of op school) dan dient er direct gestart
te worden met de anti-luis behandeling. Voor behandel tips, zie verderop in dit document.
4. Op de controledagen (gemeld via klasbord) houden de ouders rekening met de haardracht van
hun kind (het haar moet simpel los te maken zijn en een schone bos haar wordt op prijs gesteld).

Taken van de het team
1. De leerkracht regelt bij aanvang van het schooljaar dat in zijn/haar klas een team van vrijwillige
ouders de luizencontroles doet gedurende het jaar.
2. De leerkracht ziet er op toe dat ieder kind een luizenzak, voorzien van naam aan de kapstok heeft
hangen. Hij/zij ziet erop toe dat de luizenzakken daadwerkelijk gebruikt worden voor jassen en
eventuele sjaals/mutsen.
3. Indien er hoofdluis en/of neten worden gevonden, meldt de leerkracht dit nog dezelfde dag bij
de ouders van de betreffende leerling met het verzoek direct de behandeling te starten. De
leerkracht kan hierbij verwijzen naar dit document.
4. Indien er hoofdluis en/of neten worden gevonden in de klas, meldt de leerkracht (via klasbord)
aan alle ouders dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep. Tevens worden de andere
leerkrachten op de hoogte gesteld.
5. Indien een ouder tussendoor melding maakt van hoofdluis bij hun kind, dan vraagt de leerkracht
aan het luizenpluisteam om een extra controle in te plannen voor de klas en de klassen van
eventuele broers en/of zussen.
Het team ziet er gezamenlijk op toe dat bovenstaande ook daadwerkelijk gebeurt.
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Taken van het luizenpluisteam
1. In de week na iedere schoolvakantie alle groepen op hoofdluis en/of neten controleren. De
controle vindt plaats in overleg met de leerkracht.
2. De controlelijst bijhouden en de groepsleerkracht op de hoogte brengen van de bevindingen
tijdens de controles.
3. Indien er hoofdluis en/of neten worden gevonden in de klas wordt de BSO indien nodig ingelicht.
4. Indien er hoofdluis wordt gevonden in de klas dan wordt z.s.m. gecontroleerd of de gevraagde
behandeling (voldoende) heeft plaatsgevonden.
5. Indien tussendoor gemeld wordt dat een kind hoofdluis en/of neten heeft, wordt een extra
controle ingepland door het luizenpluisteam uit die groep en de groepen van eventuele broers
en/of zussen.
6. Twee weken na constatering van hoofdluis en/of neten in een groep, neemt het luizenpluisteam
het initiatief tot een her controle. Bevindingen worden doorgegeven aan de leerkracht.

Afspraken rondom de controles
1.
2.
3.
4.

De controles vinden in de gang of in de klas plaats
Ieder kind wordt gecontroleerd
De controlelijst wordt afgevinkt
Als er twijfel bestaat over het aantreffen van hoofdluis en/of neten, wordt een andere ouder uit
het luizenpluisteam geraadpleegd

Samenvatting
Wanneer er luizen of neten worden geconstateerd dan wordt het volgende stappenplan gevolgd:
1. De groepsleerkrachten, de ouders van het betreffende kind en, indien nodig, de BSO worden op
de hoogte gesteld (door het luizenpluisteam en de groepsleerkracht). De ouders worden
verzocht om diezelfde dag te starten met de behandeling.
2. Wanneer er hoofdluis is gevonden, doet iemand van het luizenpluisteam zo spoedig mogelijk een
extra controle of behandeling heeft plaats gevonden en of deze het gewenste effect heeft gehad.
Indien het kind niet (voldoende) behandeld is kan de schooldirectie besluiten dat het kind moet
worden opgehaald voor (verdere) behandeling.
3. Door de groepsleerkracht wordt een bericht op klasbord geplaatst, zodat alle ouders van de klas
weten dat er hoofdluis is en thuis extra kunnen controleren.
4. Na twee weken vindt een extra controle plaats.

Belangrijke regels op de Krullevaar
•

•
•

Alle kinderen worden tijdens een luizencontrole gecontroleerd, ongeacht de controle frequentie
van de ouders, kunstwerken in het haar of andere argumenten om dit niet te doen. Kinderen
worden niet in een uitzonderingspositie geplaatst.
Wanneer een kind een hoofddoek draagt kan het betreffende kind in een privé ruimte
gecontroleerd worden.
Wanneer een kind niet (voldoende) behandeld wordt, dan mag de school de ouders opdragen
het kind thuis te houden tot de luizen zijn verdwenen.

En tot slot het dringende verzoek om het luizenpluisteam met respect te behandelen. Zij doen dit
vrijwillig en u kunt ervan uitgaan dat zij hun uiterste best doen om de school luisvrij te houden!
Heeft u tips of vragen, dan zijn die uiteraard altijd welkom.
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Handige websites
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
https://www.huidinfo.nl/h/hoofdluis/

Behandeltips
Het haar kan het beste behandeld worden met een antihoofdluis middel in combinatie met het
dagelijks kammen van het (natte) haar met een luizenkam. Kammen gaat gemakkelijker wanneer het
haar wordt behandeld met een crèmespoeling.
Belangrijke informatie van het RIVM (zie ook “Handige websites”)
U kunt het beste een hoofdluismiddel gebruik met dimeticon. Er zijn in Nederland verschillende
antihoofdluismiddelen verkrijgbaar in de vorm van een lotion of shampoo. Tegen middelen met
malathion en permetrine is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Daarom hebben
middelen met dimeticon de voorkeur. Tegen deze middelen is geen resistentie mogelijk, omdat
dimeticon een andere werking heeft (het verstikt de luis).
Luizen en neten gaan door de behandeling met een antihoofdluis middel dood, maar de neten blijven
wel aan de haren vast zitten. Wanneer u neten vindt, duidt dit dus niet per se op een nieuwe infectie.
Wanneer neten niet meer helemaal tegen de hoofdhuid aanzitten betreffen het vaak oude (dode)
neten.
Alles wassen (kleding, beddengoed etc.) is niet nodig, evenals de auto stofzuigen en knuffels wassen
etc. Het is niet bewezen dat dit helpt.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij één van de ouders uit het luizenpluisteam. Uw leerkracht weet wie
er in dit team zitten.
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