Hoofdluisprotocol
Hoofdluis is een probleem van veel basisscholen. Een probleem dat ongewild veel overlast
veroorzaakt. Hoofdluis is geen ziekte, maar iets dat iedereen kan overkomen. Op onze school
proberen wij het hoofdluis probleem zoveel mogelijk te beperken en, als het kan, helemaal uit te
bannen. Dit vraagt een goede samenwerking tussen school en ouders. We gaan open en eerlijk om
met hoofdluis. Hoofdluis is geen taboe op De Sprankel. In de klassen praten we er over. We moeten
er met elkaar voor zorgen dat hoofdluis geen pestonderwerp is en dat je er niet voor hoeft te
schamen, maar dat wel snel moet worden opgelost.
Controle
- In de week na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.
- Deze controle wordt in elke groep verzorgd door een paar ouders.
Luizen geconstateerd
- De controle-ouders brengen de leerkracht meteen op de hoogte welke leerlingen hoofdluis hebben.
Deze leerlingen worden aangevinkt op een klassenlijst.
- De leerkracht zorgt ervoor dat er een mail naar alle ouders gaat van de groep.
- De ouders van de betreffende kinderen worden telefonisch of via de mail door de leerkracht op de
hoogte gesteld.
- Als een kind herhaaldelijk bij de controle positief wordt bevonden, neemt de leerkracht nogmaals
contact met de ouders op. Zij zal ouders dringend extra hulp adviseren met het verwijderen van
luizen en/of neten.
Taken leerkracht
- Indien er meer dan twee kinderen luizen hebben gaat er een mail naar alle ouders van de groep.
- Verkleedspullen e.d. worden twee weken in een luchtdichte zak gestopt en op een koele plaats
bewaard.
- Probeer open over hoofdluis te praten. Dring er bij de kinderen op aan (bovenbouw) dat zij zich niet
hoeven te schamen. Praat met de kinderen die luizen hebben even apart zodat zij ook, zonder zich te
schamen, bij jou terecht kunnen.
- Laat de jassen tijdens de gymlessen niet naast elkaar hangen.
- Let op met de verfschorten.
Taken ouders
· Ouders behandelen de haren van de kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd met speciaal
daarvoor bedoelde shampoo of lotion.
· Ouders kammen twee keer per dag de haren met een luizenkam.
· De nat-kam behandeling is het meest effectief.

· Met een netenkam kunnen de neten worden verwijderd.
· Alles uitwassen is niet nodig als de ouders de kinderen elke dag kammen.

Vervolg
- Na twee weken volgt er een nacontrole. Deze is alleen in de groepen waar luis is geconstateerd.
- Mocht er opnieuw neten of luizen worden geconstateerd, dan treedt de bovenstaande procedure
opnieuw in werking.
De directeur is het aanspreekpunt op school als het over hoofdluis gaat. Ouders kunnen bij haar
terecht met eventuele vragen.
Op school zijn bij Harma ook folders en informatiemateriaal te krijgen.
Onderstaande informatie krijgen de ouders nadat er luizen zijn geconstateerd.
Kenmerken
• luizen zijn te herkennen aan jeuk op het hoofd;
• als je luizen of neten (= eitjes) ziet, is er besmetting;
• een volwassen luis is ongeveer 3 mm groot;
• luizen leggen 6 eitjes per dag, vlakbij de haarwortel;
• 1 luis kan tijdens zijn (korte) leven 240 eitjes leggen;
• neten zijn meestal grijswit en lijken erg op roos;
• roos zit los maar neten zitten vast;
• luizen zoeken warme plekjes (achter de oren, etc.)
Doen
• vertel het de school en de omgeving;
• inspecteer alle huisgenoten;
• kam de haren met een goede (metalen) neten-kam 2 keer per dag. Kam de haren als ze nat zijn.
• gebruik een crèmespoeling om het kammen eenvoudiger te maken;
• kam goed vanaf de hoofdhuid, daar zitten de eitjes!
· Neem verder alle maatregelen zoals: het wassen van knuffels, jassen, beddengoed. Dit moet op
minimaal 60 graden. Ook kunt u alles een week in een plastic zak op een koude plaats zetten. (Indien
u elke dag kamt hoeft u niet meer alles uit te wassen!)
· Autostoeltjes, kussens ed. ook goed stofzuigen. (Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat dit
niet het meest afdoende is. Dat is echt blijven kammen!) Behandelen Behandeling van hoofdluis door
middel van geneesmiddelen wordt tegenwoordig gezien als tweede keuze omdat luizen en neten er
minder gevoelig voor zijn. In de meeste middelen zitten pesticiden. Dit is schadelijk voor uw kind en
de luizen kunnen er immuun voor zijn. Er bestaat inmiddels wel een lotion zonder pesticiden. Dit
kunt u navragen bij de apotheker/ drogist.

Liever Dimeticon
De voorkeursvolgorde van antihoofdluismiddelen gewijzigd. Op de eerste plaats staan nu middelen
op basis van dimeticon. Middelen op basis van dimeticon hebben de voorkeur omdat deze middelen
geen insecticiden bevatten en omdat er geen resistentie kan ontstaan tegen deze middelen.
Geadviseerd wordt een middel met dimeticon te gebruiken dat is geregistreerd als geneesmiddel. Op
dit moment is dit alleen XTLUIS. Website: www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis.
Blijven kammen is dus het advies!
Goed om te weten
• een luizenbesmetting is geen schande;
• luizen kunnen wel lopen en zwemmen (!) maar niet springen of vliegen;
• kinderen stoeien, raken elkaar aan, gebruiken elkaars knuffels en hebben de jassen naast elkaar
hangen;
• de vatbaarheid voor luizen verschilt per persoon; Het luizenmiddel kunt u niet preventief
gebruiken. Dit heeft geen enkele zin en is alleen maar schadelijk.
Indien u nog vragen heeft kunt u terecht bij Marieke Ham, directeur.
Met vriendelijke groet, Team BS De Sprankel.

