LUIZENPROTOCOL
Kardinaal de Jongschool - Nes Ameland
In dit protocol wordt beschreven hoe de Kardinaal de Jongschool
probeert gevallen van hoofdluis te voorkomen en hoe de school
handelt bij het signaleren van hoofdluis op school.

PREVENTIE & OPSPOREN HOOFDLUIS
THUIS

OP SCHOOL

Als ouder draagt u zorg voor het opsporen, bestrijden
en behandelen van hoofdluis binnen uw gezin.

Op school controleren de luizenouders*:

De omgeving op de hoogte stellen bij hoofdluis en het
melden op school behoort ook bij deze zorg en is zeer
belangrijk bij de preventie.
Op school ondersteunen wij ouders in het controleren,
signaleren en behandelen. De ondersteuning kan NIET
gezien worden als vervanging van uw eigen zorg.
Binnen ons protocol ligt de eindverantwoordelijkheid
bij de ouders en is het melden op school van hoofdluis
EEN VERPLICHTING!
Om luis tijdig op te merken -en daarmee de kans
dat het beestje overloopt naar een ander hoofd te
minimaliseren- worden ouders geadviseerd hun
kinderen zelf regelmatig te inspecteren.

In principe iedere eerste week na de vakantie, of
wanneer er een melding is gedaan.
Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, dan komen
de luizenouders na 2 weken nogmaals de hele school
controleren.
Wanneer de hoofdluis dan niet weg is, is er een
mogelijkheid met één van de luizenmoeders gezamenlijk
uw kind te controleren. Vraag om hulp, ze helpen u graag!
Na 1 week komen de luizenouders dan nog de betreffende
klas(sen) controleren waar de besmetting zit.
Mocht de hoofdluis dan nog niet weg zijn, dan zal contact
gezocht worden met de verpleegkundige van de GGD.
Het hele hoofd van het kind wordt gecontroleerd.
Dit gebeurt met de handen.

HOOFDLUIS WORDT GECONSTATEERD> WIE DOET WAT?
OUDERS VAN KIND MET HOOFDLUIS/NETEN

OUDERS VAN KIND ZONDER HOOFDLUIS/NETEN

Voel u niet opgelaten! Hoofdluis heeft NIETS te maken met een slechte
hygiëne.

Controleer het gezin en blijf alert!

Wanneer er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, dan kan het
zijn i.v.m. besmettingsgevaar, dat uw kind opgehaald moet worden van
school.

DIRECTEUR

Bij thuiskomst is het belangrijk dat het kind METEEN behandeld wordt.
Minimaal 3 weken DAGELIJKS pluizen en kammen
Eventueel met gebruik van een aanvullende luizenshampoo.
Zolang er luis op school is, graag de haren van kinderen met lang haar
in een staart of vlecht
Contoleer ALLE gezinsleden.
Meld bij betreffende leerkracht/directeur/luizenouder op school wanneer een broertje of zusje hoofdluis/neten heeft. DIT IS VERPLICHT!
Meld ook in de omgeving van het gezin; vriendjes en vriendinnetjes,
BSO, sportclubs etc. dat er hoofdluis is.
Luizen zijn besmettelijk en gaan NIET vanzelf weg.
Wanneer de hoofdluis/neten weg zijn; blijf nog minimaal 2 weken
kammen en controleren om alle luis uit te sluiten en her-besmetting te
voorkomen.

BLIJVENDE HOOFDLUIS
In de praktijk blijkt het niet altijd zo eenvoudig te zijn binnen
3 weken in een keer van de luis af te zijn, en blijft er binnen
een gezin langdurig of met langere tussenposes iemand met
hoofdluis rondlopen. Onwetendheid, verkeerde of te korte
n
behandeling maar ook her-besmetting zijn belangrijke oorzake
van blijvende of terugkerende luis.
fd,
Wanneer het te lang duurt of het protocol wordt niet nagelee
zal de GGD ingeschakeld worden.
De behandeling kost veel tijd. Uit solidariteit met alle ouders zal daarom het
luizenprotocol zoals het door school is opgesteld strikt worden nageleefd.
Oude neten bestaan niet: het is voor de luizenpluisouders ondoenlijk
om na te gaan welke neten dood of levend, oud of nieuw zijn. Blijf dus
kammen en pluizen zodat en totdat alle neten uit de haren verwijderd zijn
en er geen onnodige discussies gevoerd hoeven worden.
Bij de directie ligt een informatiefolder van de GGD met de laatste
richtlijnen.

Neemt direct contact op met de ouders/verzorgers van
het kind met hoofdluis/neten en bespreekt met hen de
bevindingen en de behandeling.
Zorgt dat overige ouders/verzorgers op de hoogte worden
gesteld van de hoofdluis uitbraak.
Stelt het team op de hoogte van de besmetting in de
klas(sen)
Heeft een persoonlijk gesprek met de ouders/verzorgers
van het betreffende kind als blijkt dat de luis binnen het
gezin blijft terugkeren tijdens een langdurige periode.
Verwijst de ouders zo nodig door naar de GGD bij
herhaaldelijk en blijvende hoofdluis.
*De luizenouders:
Zijn verantwoordelijk voor de regelmatige controles.
Zijn discreet in het verstrekken van informatie over hoofdluis
betreffende de leerlingen.
*De hoofdouder-luizenpluis:
De aanspreekouder binnen de school zorgt voor het contact met
de directie/leerkrachten en de andere luizenpluisouders.
Overlegt met de leerkrachten/directie wat de meest prettige
dag en tijd is om de controles te laten plaatsvinden.
Meldt na controle aan de leerkracht of de klas hoofdluisvrij is, of
dat er kinderen zijn met hoofdluis/neten en wie dit zijn.
Beoordeelt de noodzaak tot het geven van een hoofdluisalarm in
overleg met mede luizenpluisouders en directie/leerkrachten. De
grootte en het stadium van de uitbraak zijn hierbij leidend.

