Protocol hoofdluis
(versie 01 Januari 2016 definitief)

De school wil middels dit protocol:
- de kans op besmetting met hoofdluis zo klein mogelijk maken.
- duidelijkheid verschaffen bij de medewerkers over hoe te handelen na constatering hoofdluis.
- ouders/verzorgers inzicht verschaffen over de handelswijze van de Wilgenburg bij controle en
behandelen van hoofdluis en wat hierin verwacht wordt van de ouders/verzorgers en kinderen zelf.
Luizenteam:
Begeleider luizenteam:
Luizencoördinator:

vrijwillig team van ouders/verzorgers die de leerlingen controleren op
hoofdluis
lid luizenteam als contactpersoon voor luizencoördinator
vrijwillige ouder draagt zorg voor het goed verlopen van de controles
contactpersoon voor luizenteams en leerkrachten

Taken van de ouders
We gaan ervan uit dat de ouders gedurende het hele jaar hun eigen kind(eren) en huisgenoten
regelmatig controleren op hoofdluis. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het voorhoofd,
achter de oren en in de nek. Ouders worden hierover geïnformeerd. Is vermeld in de Schoolgids,
website en een paar maal per jaar via de Info.
Instructies zijn op school verkrijgbaar ‘Hoofdluis Controle’ (Formulier A, L-schijf, Luizencoördinator).
Afspraken
1. Indien er thuis hoofdluis gevonden wordt, dient de ouder dit te melden aan de school.
2. De ouder gaat direct over tot het behandelen van het kind; Informatie over verschillende
mogelijkheden tot behandelen is te verkrijgen bij de apotheek, GGD en het luizenteam en de
instructies ‘Behandeling van hoofdluis’ (Formulier C, L-schijf, Luizencoördinator)
3. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind, zodat het
luizenteam geen kostbare tijd verliest.
Taken van de school
1. De school informeert de ouders/verzorgers in de Info vóór de vakantie over de hoofdluiscontrole ná de
vakantie.
2. De school houdt na iedere vakantieperiode van minimaal een week hoofdluiscontrole in alle groepen.
Deze controle vindt in de eerste week na de vakantie en wordt uitgevoerd door het luizenteam.
3. De school zorgt voor aanwezig zijn van alle benodigdheden.
4. De school doet via de begeleider luizenteam een melding van eventuele afwezigen aan de
luizencoördinator. Dit geldt tevens voor het weer aanwezig zijn van de betreffende kinderen m.b.t tot
het plannen van een controle op deze kinderen.
5. De school doet via de groepsleerkracht telefonisch melding aan ouders indien hoofdluis wordt
gevonden bij hun kind(eren). Het ophalen van de kinderen van school is niet noodzakelijk. Het direct
beginnen met de behandeling wél.
6. De school geeft de betreffende ouder/verzorger de (schriftelijke) instructies voor het behandelen van
de hoofdluis. Ouder krijgt info ‘Behandeling van hoofdluis’. (Formulier C, L-schijf, Luizencoördinator).
7. De school doet schriftelijke melding aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van de groep waarin
hoofdluis is gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te (blijven) controleren op
hoofdluis middels de info ‘Hoofdluis in de klas’, (Formulier B, L-schijf).
8. De school laat extra controles door het luizenteam uitvoeren in de volgende gevallen:
o als er luis gevonden is tijdens een controle op school.
o als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouders.
9. De coördinator geeft een van de teamleden de rol van begeleider van het luizenteam.
10. De begeleider luizenteam neemt contact op met de luizencoördinator indien extra controles
noodzakelijk zijn.
11. De school zorgt voor regelmatige evaluatie met het luizencoördinator.

12. Er komt een aankondiging op de deur bij hoofdluis: Er is hoofdluis geconstateerd, controle is
gewenst. (Formulier C, L-schijf, Luizencoördinator).
13. De school plaatst protocol en info op de website.
14. Hoofdluis protocol wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd indien noodzakelijk.
15. Instructies Luizencontrole voor de Leerkracht is een is een korte samenvatting van de acties van de
leerkracht. (L-schijf )

Taken van het luizenteam
1. Het luizenteam benoemt een van hun leden tot coördinator van de luizenteams. Deze coördinator
onderhoudt de contacten met de overige leden van het luizenteam en hun begeleider.
2. De coördinator draagt zorg voor een voldoende bezetting en een verdeling over de groepen kinderen
op de dagen van controle.
3. De coördinator zorgt voor het klaarleggen van de materialen:
handschoenen – (punt)kammen/sateprikkers - desinfecterend middel – registratieformulieren
4. De coördinator draagt zorg voor het goed verlopen van de controles (zie werkwijze hieronder).
5. De coördinator regelt eventuele extra controles in overleg met de begeleider.
6. De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.
7. De coördinator houdt de schriftelijke informatie up to date.
8. Het luizenteam draagt zorg voor discretie tijdens en na de controles.
9. Instructies Luizencontrole voor Het Luizenteam is een is een korte samenvatting van de acties en
werkwijze van het luizenteam (Luizencoördinator verspreidt deze onder de leden van de luizenteams).
Werkwijze van het luizenteam
1. De controles vinden plaats in de eerste week na elke vakantie. Keuze meest geschikte controledag in
overleg luizenteam en leerkracht.
2. De controles vinden plaats op stoelen in de gang. Bij de kleuterklassen in de klas.
3. Bij de controle wordt het hoofdhaar gecontroleerd op luizen en neten. De haren op voorhoofd, nek en
achter de oren verdienen hierbij extra aandacht.
4. Nadat er hoofdluis is gevonden worden de handen en materialen gedesinfecteerd.
5. Na de controles wordt de leerkracht discreet geïnformeerd over een positieve vondst.
6. Bij het constateren van hoofdluis wordt door de (het luizenteam), de coördinator en de leerkracht een
extra controle in de betreffende groepen afgesproken.
7. Bij afwezigheid van leerlingen tijdens de reguliere controle wordt in overleg met het luizenteam en
leerkracht een datum voor controle vastgesteld.

Schriftelijke informatie dient aanwezig te zijn:
- A. ‘Hoofdluiscontrole’ (L-schijf, Luizencoördinator)
- B. ‘Hoofdluis in de klas’ (L-schijf, Luizencoördinator)
- C. ‘Behandeling hoofdluis’ (L-schijf, Luizencoördinator)
- D. Aankondiging ‘Hoofdluis geconstateerd’ (L-schijf, Luizencoördinator)
- E. Instructies Luizencontrole Leerkrachten, (L-schijf)
- F. Instructies Luizencontrole Ouders/verzorgers, (L-schijf, Luizencoördinator)

