PROTOCOL HOOFDLUIS

Algemeen
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is lastig om er
vanaf te komen. Het heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne.
Hoofdluis verspreidt zich razendsnel dus hoe eerder we erbij zijn, hoe kleiner de kans dat de
hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school.

Ouderwerkgroep
Op school hebben we een ouderwerkgroep opgezet ter voorkoming van hoofdluis. De
ouderwerkgroep wordt aangestuurd door de ouder coördinator (in samenwerking met de
oudercontactpersoon).

Afspraken:


In de eerste schoolweek na elke vakantie controleert de ouderwerkgroep alle
kinderen op hoofdluis.



Na controle krijgen alle kinderen in de groep een brief mee waarin staat aangegeven
of er wel of geen neten/hoofdluis is aangetroffen in de groep.



De groepsleerkracht krijgt een overzicht van de luizencontrole. Ouders van de
kinderen bij wie neten/hoofdluis is aangetroffen, worden persoonlijk door de
leerkracht geïnformeerd (bellen/aanspreken/mailen). Kinderen hoeven niet direct
naar huis. Bij het zien van hoofdluis (bewegend!), wordt door de groepsleerkracht zo
snel mogelijk contact opgenomen met de ouders.



Voor ouders is er een informatiebrief over de behandeling van neten/ hoofdluis ‘Luis
in je haar, kammen maar!’. Klik hier voor de brief. Kijk ook op: www.ggdhm.nl



Na twee weken vindt er in de groep waar neten/hoofdluis is aangetroffen een
nacontrole plaats.

Luis in je haar? Kammen maar!
Wat is hoofdluis?
De hoofdluis is een beestje dat leeft van mensenbloed.
Hij zoekt graag harige warme plekjes op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony.
Een hoofdluis is ongeveer 3 millimeter groot en grijsblauw, of wanneer hij bloed heeft
opgezogen, roodbruin van kleur.
Hoe krijg je hoofdluis?
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Hoofdluis is niet schadelijk, maar kan veel jeuk geven.
De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere hoofd. Of ze lopen over via jassen,
mutsen, hoofddoekjes, knuffelbeesten, autostoelen of borstels. Ze kunnen niet springen.
Wat is het verschil tussen hoofdluis en neten?
De eitjes van de hoofdluis noemen we neten. Ze zien eruit als grijswitte puntjes en kleven
aan de haren. Ze zijn lastig te verwijderen.
De neten die dichtbij (1 cm) de hoofdhuid zitten, bevatten eitjes. Zolang deze neten in het
haar zitten, blijven er luizen uitkomen.
Zitten ze een paar cm van de hoofdhuid, dan zijn ze al uitgekomen en zijn de neten leeg.
Wat te doen?
 Controleren of uw kind neten of hoofdluis heeft. Denk ook aan de andere
gezinsleden.
 Heeft uw kind neten of hoofdluis, dan moet u:
- dit melden bij de leerkracht van uw kind.
- het haar van uw kind behandelen (zie onder)
- kleding, beddengoed, mutsen en knuffels wassen op 60 graden. Of knuffels 24
uur in de vriezer stoppen of 48 uur in een afgesloten zak bewaren.
- De vloerbedekking en bekleding van meubels meerdere keren goed stofzuigen.
Gooi de stofzuigerzak daarna meteen weg.
Hoe kunt u neten en hoofdluis behandelen?
 Gedurende twee weken moet u het haar kammen met een luizen –of netenkam
boven een witte handdoek of wasbak (zie achterzijde)
 Als er na twee weken nog levende luizen zijn, kunt U het haar ook nog behandelen
met een speciaal antihoofdluismiddel. U kunt hiervoor advies vragen bij de drogist of
apotheek.
Kun je het voorkomen?
Nee, luizen houden van schoon haar. Je kunt wel…
 Elke vakantie controleren of uw kind neten of hoofdluis heeft.
 Geen kammen, borstels, mutsen of hoofddoekjes uitlenen.
Kun je naar school met neten of hoofdluis?
Na het starten van de behandeling kan uw kind gewoon naar school. Het is belangrijk om dit
te melden zodat de andere kinderen ook gecontroleerd worden. Standaard worden alle
kinderen na een vakantie door de ‘luizenbrigade’ gecontroleerd.

