LUIZENPROTOCOL JOHANNES CALVIJNSCHOOL
In dit protocol is de bestrijding van hoofdluis omschreven. Zowel school als ouders dragen een
gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het woord luizen
en het hebben ervan betekent niet dat iemand smerig of onverzorgd is, maar besmetting is wel
lastig en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen: kinderen, volwassenen en natuurlijk ook
leerkrachten. In onderstaand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van ouders,
school, het luizenteam en de luizencoördinators omschreven.
TAKEN VAN DE OUDERS
1.
Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke schoolvakantie)dienen ouders
het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient
uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.
2.
Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden aan de
school.
3.
De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen:
-behandelen met lotion van de apotheek (lees de bijsluiter),
-het haar 2 x per dag kammen met een speciale luizenkam
-de behandeling met lotion herhalen volgens de gebruiksaanwijzing
-overige kinderen uit het gezin controleren en zo nodig TEGELIJKERTIJD behandelen.
-Het kammen moet minimaal 14 dagen gedaan worden.
4.
Op controledagen (die vooraf zijn aangegeven in de nieuwsbrief) is het fijn als er
rekening gehouden wordt met de haardracht van de kinderen, zodat het luizenteam geen
kostbare tijd verliest.
TAKEN VAN DE SCHOOL
1.
De school houdt hoofdluiscontrole in alle groepen, na iedere schoolvakantie. Deze controle
vindt plaats zo snel mogelijk in de week na de vakantie (uiterlijk woensdag).
2.
De controlerende moeders mailen hun bevindingen naar de hoofdluiscoördinator, als er
hoofdluis geconstateerd is, stelt de hoofdluiscoördinator de schoolcontactpersoon op de
hoogte.
3.
De schoolcontactpersoon zorgt voor schriftelijke melding aan alle ouders van de kinderen
van de groep waarin hoofdluis is gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te
controleren op hoofdluis en/of neten.
4.
Bij de derde melding binnen 14 dagen meldt de school middels aanplakbiljetten op de
schooldeur dat er luizen geconstateerd zijn.
5.
De school stelt materiaal beschikbaar wat nodig is voor de uitvoering van de controles.
6.
De data van de luizencontroles worden vermeld in de nieuwsbrief. De data worden door de
coördinator doorgegeven aan teamleider die de nieuwsbrief verzorgt.
7.
Luizenzakken zijn op school verkrijgbaar voor 1,50 euro per stuk.
8.
Bij meldingen van hoofdluis via de leerkracht worden de coördinators door de school op de
hoogte gesteld om welke kinderen (uit welke groep) het gaat.

TAKEN VAN HET LUIZENTEAM
1.
Het luizenteam voert in de eerste week na de vakanties controle uit, uiterlijk op woensdag.
2.
Het luizenteam voert extra controles uit indien nodig.
3.
Het luizenteam brengt op de dag van de controle via de mail de coördinator op de hoogte
van de bevindingen. Ze geven namen door van de kinderen bij wie iets gezien is, hetzij
luizen of nethen. Ook geven zij de namen door van de afwezige kinderen.
4.
Het luizenteam neemt klassenlijsten en benodigdheden mee naar de controle, deze staan
op de dagen van de controle in de personeelskamer.
5.
Bij controles die ingepland worden als er luizen zijn, worden de namen van de betreffende
kinderen aan de controlerende moeders doorgegeven, vanzelfsprekend gaan we op een
discrete manier met deze informatie om.
TAKEN VAN DE LUIZENCOÖRDINATORS
1.
De luizencoördinators onderhouden de contacten met
-de contactpersoon van school
-de controlerende ouders
-het luizenteam
-de groepsleerkracht
-de ouders van kinderen waar de hoofdluis meerdere keren terugkomt
-evt. GGD
2.
De coördinator regelt de extra controles. Groepen waar hoofdluis heerst, worden iedere
weken gecontroleerd totdat er geen hoofdluis en/of neten meer aangetroffen worden.
3.
De coördinator volt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding
4.
De coördinator stelt het luizenteam samen.
5.
De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte
afspraken.
6.
De coördinator geeft de data door van de luizencontroles zodat die in de nieuwsbrief
vermeld kunnen worden. (aan meester Van Eckeveld)
7.
De coördinator zorgt aan het begin van het schooljaar voor recente namenlijsten van alle
groepen.
8.
De coördinator zorgt voor aanschaf van benodigde materialen in overleg met school.
9.
De coördinator zorgt dat op de controledagen de bakken met benodigdheden in de
personeelskamer klaarstaan.
10.
De coördinator draagt er zorg voor dat afwezige kinderen tijdens de controle na de vakantie
alsnog gecontroleerd worden.
11.
De coördinator neemt 2 weken nat het ontdekken van hoofdluis contact op met de ouders
of het probleem verholpen is en geeft zo nodig advies.
AFSPRAKEN TEN AANZIEN VAN DE CONTROLES
1.
De controles vinden plaats in de klas of in de gang. (zorg voor voldoende licht!)
2.
Er wordt gecontroleerd met een prikker (1 prikker per kind) bij de standaardcontroles. Als
er hoofdluis geconstateerd is, wordt gecontroleerd met een luizenkam. Besmette kinderen
zo mogelijk als laatste controleren, kammen tussentijds goed schoonmaken met alcohol!
3.
Als er hoofdluis en/of neten gevonden worden, wordt een andere controlerende ouder ter
controle geraadpleegd.
4.
De luizencoördinators worden over de controle geïnformeerd.
5.
Bij verhindering afmelden bij de luizencoördinator, zij zorgen voor vervanging.
6.
Stem met de ouder en de leerkracht op de vastgestelde data het tijdstip van de controle af.

NUTTIGE TIPS
1.
Indien het kind luizen of neten heeft, gaat het kammen van het haar gemakkelijker indien
er vooraf crèmespoeling in het haar gemasseerd wordt.
2.
Gel en haarlak zorgen ervoor dat de luizen minder vat op het haar krijgen. Behandel het
haar hiermee voordat uw kind naar school gaat.
3.
Behandel alle met luizen geïnfecteerde personen uit één gezin tegelijk.
4.
Neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren gekit zitten.
Wanneer u neten vindt, duidt dit dus niet perse op een nieuwe infectie. Aangezien dode en
levende neten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, vragen wij u te blijven kammen
totdat er geen neten meer zichtbaar zijn.
5.
Kinderen met lang haar dienen hun haren vast te dragen!

