Hoofdgebouw: Blauwe Ring 89
1566 MX Assendelft
075-6226716
info@icb-octant.nl
www.icb-octant.nl

Hoofdluisprotocol
De werkgroep ”luizencontrole” is een werkgroep van onze school. Deze werkgroep heeft hulp van een
aantal ouders uit diverse groepen. Gezamenlijk doet de werkgroep met deze ouders de hoofdluiscontroles op school. Het hoofdluisprotocol tracht grote uitbraken van hoofdluis tegen te gaan. Het protocol volgt de GGD-richtlijnen voor hoofdluisbestrijding. Wanneer u nog meer wilt weten , kunt u informatie over hoofdluisbestrijding vinden op de website van de school en de GGD.
Wij verwachten van de ouders dat zij voor de eerste schooldag na iedere vakantie hun kind(eren) controleren op hoofdluis. Indien u zelf binnen uw gezin hoofdluis constateert, meldt u dit zo snel mogelijk
bij de groepsleerkracht. Deze schakelt de werkgroep “luizencontrole” in.
Binnen 24 uur na de melding is er een controle in de betreffende klas.
Na iedere vakantie in de eerste schoolweek worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis, door
een groep ouders . In tweetallen controleren de ouders alle kinderen van een groep, alle groepen
worden gecontroleerd. De ouders die de controle uitvoeren worden door de werkgroep “luizencontrole” en de GGD jaarlijks geïnstrueerd.
De controles vinden plaats buiten het klaslokaal, in geval van hoofdluis, wordt hiervan aantekening
gemaakt op een namenlijst van de klas, deze lijst wordt bewaard door de leerkracht. Aan de kinderen
wordt geen mededeling gedaan over de bevindingen.
De ouders/verzorgers van het besmette kind worden direct telefonisch geïnformeerd door de leerkracht met het verzoek het kind dezelfde dag te behandelen. De besmetting wordt per brief nogmaals
bevestigd.
In een brief aan alle ouders wordt melding gemaakt van een besmetting in de klas.
Alle brieven worden per DigiDuif verzonden. Indien een ouder/verzorger geen gebruik wenst te maken
van dit communicatiemiddel dan ontvangt deze de informatie op papier.
Verkleedkleren in de klas worden gewassen en de koptelefoons worden na ieder gebruik schoongemaakt met een luisdodend middel .Kinderen die op de ochtend van controle afwezig zijn ontvangen
een brief , waarin aan de ouders gevraagd wordt de controle zelf te doen.
Na twee weken is er een nieuwe controle van alle kinderen van de betreffende groep ( op dezelfde
manier als de eerste controle). Zijn er dan nog luizen/neten te zien dan wordt er twee weken later
weer gecontroleerd (ouders van de betreffende groep worden weer geïnformeerd) .
Blijkt dat zes weken na de eerste constatering dat het kind nog niet vrij is van hoofdluis/neten dan
schakelt de contactpersoon “luizencontrole” de directie in. Deze doet dan nadat de ouder(s) hierover
door de leerkracht is/zijn geïnformeerd een melding bij de GGD. De GGD neemt dan contact met de
ouders op om samen met hen de hoofdluis te bestrijden.
Richtlijnen voor het behandelen van hoofdluis vindt u op de website van de GGD Zaanstreek Waterland, www.ggd.zaanstreek/waterland.nl , tel.0900-2545454.
De contactpersoon van de luizenwerkgroep is de Arbo coördinator: Peter van Diepen.
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Kind zonder hoofdluis

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bij de controle van vandaag is in de groep van uw kind hoofdluis geconstateerd.
Hoe herkent u hoofdluis?
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes en passen zich aan de kleur van het haar aan. Een volwassen
hoofdluis is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. Meestal zijn ze wittig van kleur en lijken ze op roos. Roos zit echter los in het haar, terwijl neten in het haar zitten vastgekleefd en moeilijk los te krijgen zijn. Luizen en neten zitten meestal dicht tegen de hoofdhuid op
warme plekjes zoals achter de oren, in de nek en onder de pony.
Wij vragen u uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren, bijvoorbeeld door regelmatig
te kammen met een speciale luizenkam. Ontdekt u luizen of neten neem dan contact op met de leerkracht. Indien u geen hoofdluis en/of neten heeft gevonden is het NIET nodig het haar te behandelen
met een lotion.
Bij eventuele vragen kunt u bellen met de GGD 0900–2545454 of kijken www.ggd.nl (trefwoord:
hoofdluis). Maar u kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon luizencontrole en Arbo coordinator : Peter van Diepen
Het luizenprotocol kunt u lezen op de website van onze school: www.icb-octant.nl
De klas wordt over twee weken weer door ons gecontroleerd.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep “Luizencontrole” Octant.
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Kind met hoofdluis

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bij de controle van vandaag is bij uw kind hoofdluis geconstateerd. Hoofdluis kan bij ieder kind of volwassene
voorkomen en is zeker geen schande.
Hoe herkent u hoofdluis?
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes en passen zich aan de kleur van het haar aan. Een volwassen hoofdluis
is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. Meestal zijn ze wittig van kleur en lijken
ze op roos. Roos zit echter los in het haar, terwijl neten in het haar zitten vastgekleefd en moeilijk los te krijgen
zijn. Luizen en neten zitten meestal dicht tegen de hoofdhuid op warme plekjes zoals achter de oren, in de nek
en onder de pony.
Hoe behandelt u hoofdluis?
Ter voorkoming van verdere verspreiding is het noodzakelijk de hoofdluis bij uw kind zo snel mogelijk te behandelen. Wij vragen u dan ook onderstaande punten uit te voeren:
 Kijk iedereen in uw gezin na op hoofdluis. Behandel iedereen bij wie u hoofdluis of neten ziet. Dit kan
beste door de (natte) haren iedere dag te kammen met een speciale Niska kam (te koop bij drogist of
apotheek), gedurende twee weken. Ook kunt u een lotion gebruiken (die bij drogist of apotheek te
koop is), maar blijf na het gebruik van de lotion twee keer per dag kammen gedurende twee weken.
Bij eventuele vragen kunt u bellen met de GGD 0900–254545454 of kijken op
www.ggd.nl (trefwoord: hoofdluis). U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon en Arbo coördinator: Peter van Diepen Het luizenprotocol kunt u lezen op de website van onze school: www.icboctant.nl (onder kopje: hoofdluis)
Wij wensen u sterkte met het ‘te lijf’ gaan van de hoofdluis! De klas wordt over twee weken door ons gecontroleerd.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep “Luizencontrole” Octant
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Kind afwezig bij hoofdluiscontrole

Geachte ouders(s)/verzorger(s),
Bij de vandaag gehouden luizencontrole (de ochtend na de vakantie) was uw kind afwezig.
Wij vragen u zelf uw kind te controleren voordat uw kind weer naar school gaat en het resultaat te
melden bij de groepsleerkracht.
Hoe herkent u hoofdluis?
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes, ze passen zich aan de kleur van het haar. Een volwassen
hoofdluis is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. Meestal zijn ze wittig van kleur en lijken ze op roos. Roos zicht echter los in het haar, terwijl neten in het haar zitten
vastgekleefd en moeilijk los te krijgen zijn.
Hoe behandelt u hoofdluis?
Als u een luis of neet vindt, dient uw kind te behandelen. Dit kan het beste door de (natte) haren
iedere dag te kammen met een speciale Niska kam (te koop bij drogist of apotheek), gedurende twee
weken. Ook kunt u een lotion gebruiken (die ook bij de apotheek of drogist te koop is), maar blijf na
het gebruik van de lotion ook twee keer per dag kammen, gedurende twee weken.
Wilt u ook de groepsleerkracht op de hoogte brengen van uw bevindingen?
Indien u geen hoofdluis en/of neten heeft gevonden is het NIET nodig het haar te behandelen met
een lotion. Wel kunt u uw kind de komende twee weken dagelijks controleren, bijvoorbeeld door
regelmatig te kammen.
Bij eventuele vragen kunt u bellen met de GGD 09002545454 of kijken op www.ggd.nl (trefwoord:
hoofdluis). U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon en Arbo coördinator: Peter van
Diepen. Het luizenprotocol is ook na te lezen op de website van octant www.icb-octant.nl.

Met vriendelijke groeten,

De werkgroep “Luizencontrole” Octant.
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BESTRIJDING VAN HOOFDLUIS
1.

Algemene informatie
De werkgroep “luizencontrole” is een werkgroep op onze school. Deze werkgroep heeft hulp van een aantal ouders uit diverse groepen. Gezamenlijk doet
de werkgroep met deze ouders de hoofdluiscontroles op school. Het hoofdluisprotocol tracht grote uitbraken van hoofdluis tegen te gaan. Het protocol volgt de
GGD richtlijnen voor hoofdluisbestrijding.

1.1

Wat is hoofdluis?
De hoofdluis behoort tot de groep van insecten die als parasiet op zoogdieren leeft.
Luizen leven uitsluitend van het bloed van de gastheer. De luis prikt een minuscuul gaatje
in de hoofdhuid en zuigt daaruit bloed op. De hoofdluis komt alleen bij de mens voor en leeft
uitsluitend in de haren op de hoofdhuid waaronder soms ook baard, snor en wenkbrauwen.
Een volwassen luis leeft ongeveer een maand en legt zo’n 6-8 eieren per dag: dit zijn de
neten.
Luizen leggen hun eieren aan de basis van de haren, bij voorkeur op
de donkere, warme plaatsen op het hoofd, zoals onder de pony, achter de oren en in de nek. De eieren (neten) komen na 7-9 dagen uit.
De nieuwe luizen beginnen dan na 7-9 dagen ook met het leggen van
eieren. Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal luizen op het hoofd
in korte tijd sterk kan toenemen. De neten zijn meestal vuilwit tot
geelbruin van kleur, een enkele keer ook zwart. Neten zijn moeilijk los
te krijgen. Het verschil met roos is overduidelijk: roos zit altijd los.

1.2

Hoe kun je hoofdluis krijgen?
Er bestaan GEEN middelen die hoofdluis kunnen voorkómen.
Iedereen, jong of oud kan hoofdluis krijgen. Hoofdluis zoekt bij voorkeur een schoon hoofd,
omdat ze een hekel hebben aan vieze haren. Kinderen tot ongeveer 12 jaar hebben de
meeste kans hoofdluis op te lopen. Ook volwassenen kunnen hoofdluis krijgen als er een kind
in het gezin is met hoofdluis, omdat luizen makkelijk overlopen van hoofd naar hoofd.
Luizen kunnen niet springen en niet vliegen. Ze kunnen alleen lopen: van het ene hoofd op
het andere hoofd. Kinderen zijn het meest bevattelijk voor hoofdluis.
Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven
van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd.
Je kunt hoofdluis niet voorkomen door elke dag je haar te wassen.

1.3

Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?
Als je pas besmet bent met hoofdluis heb je vaak nog niet zo veel last van jeuk. Jeuk is wel altijd een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn. Iedereen kan
luizen en neten herkennen. Neten zitten vaak tussen de nekharen, onder de voorhoofdsharen
of achter de oren. Met enige routine zijn ze goed te ontdekken door iemand die op die
plaatsen de haren nakijkt. Indien de neten verder dan 2 centimeter van de hoofdhuid verwijderd zijn, kan er sprake zijn van een oude besmetting. Dus hoe verder de neten van
de hoofdhuid verwijderd zijn hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden.

2.Hoe behandel je hoofdluis?
2.1

Behandeling, stap voor stap
Stap 1
Luizendodend middel
De behandeling van hoofdluis geeft het beste resultaat wanneer er zowel een luizendodend
middel als een speciale kam wordt gebruikt. Bij de apotheek of drogist zijn deze luizendodende middelen en de speciale kammen te koop.
Het is vooral belangrijk dat de gebruiksaanwijzing die in de verpakking bijgesloten is, goed gelezen wordt en volgens de gebruiksaanwijzing te handelen. Ondanks sommige gebruiksaanwijzingen waarin staat één keer te behandelen, adviseren wij u de behandeling na 7 dagen te
herhalen.
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De middelen dienen uit de buurt van kinderen gehouden te worden. Indien er binnen een gezin vastgesteld is dat er sprake is van een hoofdluisbesmetting dienen alle gezinsleden het
haar te wassen met een luizendodend middel en de haren te kammen met een speciale luizenkam. Deze behandeling moet na een week herhaald worden.
N.B.

Let bij het aanschaffen van een anti hoofdluismiddel erop dat wanneer uw kind op zwemles
zit, u geen product met het werkzame bestanddeel Melation aanschaft. Het chloor van het
zwemwater maakt namelijk dit werkzame bestanddeel onwerkzaam.
Hoofdluizen en neten verdwijnen niet door de haren te wassen met een gewone shampoo!
Stap 2
Neten verwijderen? Kan wel, is niet noodzakelijk.
Na behandeling met een luizendodend middel zijn de neten wel gedood, maar het omhulsel
blijft aan de haren vastzitten. De dode neten zijn op verschillende manieren te verwijderen:
speciale middelen om neten te verwijderen zijn bij de apotheek en/of drogist verkrijgbaar,
het haar deppen met warme azijn en de haren lok voor lok kammen met een luizenkam.,
Stap 3
Dagelijks kammen
Gedurende twee weken dagelijks het haar van het gehele gezin kammen met een stofkam,
eventueel voorzien van een gaasje. Voor een goede controle moet men de gezinsleden aan
een goed verlichte tafel zetten met daarop een groot vel wit papier, witte handdoek of boven
een witte wastafel (het hoofd naar voren gebogen zodat de nek goed zichtbaar is). Belangrijk
is dat al deze stappen op dezelfde dag worden uitgevoerd!

2.2

Hoe kun je verspreiding van hoofdluis voorkomen?
Hoofdluis verspreidt zich door van hoofd tot hoofd te lopen. Het enige en dus meest lastige is
dit contact te voorkomen.
Vooral in omstandigheden waar veel mensen dicht bij elkaar verblijven, wordt hoofdluis makkelijk verspreid. De rol van overdracht via materialen als kammen, kleding, beddengoed etc. is
nooit wetenschappelijk aangetoond.
Het is belangrijk om bij constatering van hoofdluis bij
een kind onmiddellijk de school van het kind, ouder(s)/verzorger(s) van vrienden/vriendinnen
en eventuele clubs waarschuwen om verdere besmetting te voorkomen.
Hoewel nog niet bewezen van dat het gebruik van luizentassen helpt bij voorkoming van de
verspreiding van hoofdluis, kiezen wij er op school voor om deze toch te blijven gebruiken.

2.3

Praktische tips voor de behandelingPreventief behandelen met een luizendodende shampoo heeft geen zin. Bij het gebruik van een luizendodende shampoo altijd eerst de gebruiksaanwijzing goed lezen. Gebruik deze shampoo altijd in combinatie met kammen met een speciale luizenkam.
Zorg dat de gehele hoofdhuid goed behandeld wordt; geen plekjes overslaan.
Na de behandeling gaan de luizen en neten dood, maar niet altijd meteen.
Het is verstandig om de behandeling altijd na één week te herhalen, ook al staat op het flesje/tube dat het eigenlijk niet nodig is. Dit omdat soms nog enkele neten zijn blijven leven. Er
kan ook weer een nieuwe besmetting zijn opgetreden. Heel zelden lijken de luizen niet meer
gevoelig voor een bepaald middel. Meestal is echter onjuist gebruik van het hoofdluismiddel of
een nieuwe besmetting de oorzaak. Lijkt het toch zo te zijn, gebruik dan een ander middel en
vraag advies aan de apotheek of drogist.
Behandel niet vaker dan twee keer met een hoofdluismiddel. Als de besmetting dan nog niet
over is ga dan over op het dagelijks kammen met een stofkam van het hele gezin. In geval
van dik en veel haar, is het gebruik van een luizendodende spray af te raden. Het is met
een spray moeilijker om de gehele hoofdhuid goed te behandelen.
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WERKINSTRUCTIE CONTROLEOUDERS EN LEERKRACHTEN
Werkinstructie leerkrachten
Aan het einde van het schooljaar benadert de leerkracht de controleouders met de vraag of ze
in het volgend schooljaar weer de luizencontrole op zich willen nemen in de nieuwe groep van
hun kind. Wanneer dat zo is, geeft de leerkracht de namen van de controleouders door aan de
nieuwe leerkracht. Wanneer dit niet het geval is, zoekt de leerkracht tijdelijk nieuwe controleouders in afwachting van de informatieavond waarop de ouders zich voor de verschillende taken kunnen opgeven via het formulier hulpouders.
De namen van de controleouders worden doorgegeven aan de contactpersonen luizencontrole. In de schoolgids en op de website wordt aan het hoofdluisprobleem aandacht besteed en
het belang van controleouders onderstreept.
Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd de kinderen op hoofdluis te controleren en hun bevindingen aan de leerkracht te melden (bij constatering). Wanneer dat het geval is, verzoekt
de leerkracht de controleouders de hele groep te controleren, volgens de aanwijzingen uit dit
protocol. Bij constatering van besmettingbelt de leerkracht zelf met de ouders/verzorgers. De
ouders wordt gevraagd het kind op te halen en te behandelen, na behandeling mag het kind
weer gewoon naar school komen.
De leerkracht verstuurt betrokken ouders/verzorgers per Digiduif betreffende brieven \, op basis van de controlelijst. Na veertien vindt opnieuw controle plaats in de betreffende groep en
dit gebeurt net zolang tot er geen hoofdluis of neten meer aanwezig zijn. Is na drie controles
nog steeds hoofdluis en/of neten aanwezig bij het zelfde kind of dezelfde kinderen dan wordt
via de contactpersoon luizencontrole de directie ingeschakeld, deze zoekt dan contact met de
GGD om de ouders/verzorgers bij dit probleem te begeleiden.
Werkinstructie controleouders
De contactpersonen luizencontrole delen aan het begin van het nieuwe schooljaar het hoofdluisprotocol uit aan de controleouders. Ze letten erop dat deze is geupdate volgens de nieuwste richtlijnen van de GGD. Indien nodig vragen ze de GGD extra voorlichting op school te
komen geven.
In de eerste week na iedere vakantie worden alle leerlingen van de school gecontroleerd.
De controleouders doen dit in tweetallen, de kinderen worden door de leerkracht op de controle voorbereid. De controleouders controleren eerst de leerkracht in de klas om te laten zien
hoe de controle gaat.
De controleouders hebben de beschikking over een vergrootglas, desinfecterend middel voor
de handen, een controlelijst en een pen.
De controle van de kinderen vindt buiten de groep plaats op een plek waar voldoende licht is.
De kinderen worden twee aan twee gecontroleerd, volgend de volgorde van de leerlingenlijst.
De controle vindt plaats op de volgende plekken:










De haren achter de oren
De kruin
De haren in de nek
De haren onder de pony
De haren op de bovengenoemde plaatsen optillen.
Bevindingen opschrijven op de lijst.
GN = geen neten
VN = verse neten
ON = oude neten
L = luis
A = kind afwezig

Het kind gaat terug naar de klas zonder verder commentaar( indien er besmetting is, wordt de
leerkracht getipt, deze gaat over tot handelen) Het zojuist gecontroleerde kind waarschuwt het
volgende kind op de lijst.
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Is er een besmetting bij een kind geconstateerd dan krijgt het kind tijdelijk een ander plekje
bijvoorbeeld aan de computer. De leerkracht belt direct de ouders/verzorgers met het verzoek
het haar van hun kind diezelfde dag te behandelen..
Na het constateren van besmetting, worden de handen gewassen..
De resultaten van de controle worden getoond aan de leerkracht, deze neemt maatregelen:
als bellen, brieven verspreiden per DigiDuif.
De leerkracht bewaart de lijsten in de klassenmap in een gesloten enveloppe.
Na het controleren van de kinderen van één groep de handen wassen en de nagels borstelen.
Tenslotte: Wilt u nog meer over dit onderwerp te weten komen, dan kunt u contact opnemen met de
contactpersonen luizencontrole en de GGD. De map hoofdluisprotocol is op school beschikbaar
Het beleid bestrijding hoofdluis met protocol is samengesteld in overleg met de OR (ouderraad) van
Octant en de directie.
De MR heeft instemming verleend aan dit beleid met protocol.

20140618 Instemming MR Bestrijding uitbraak luizen met protocol ICBS Octant School voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs

