Protocol Hoofdluis Basisschool Mariadonk
Inleiding
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Zeker binnen de basisschool waar
grote groepen kinderen relatief dicht op elkaar zitten. Basisschool Mariadonk werkt graag
preventief en heeft daarom een protocol en een werkgroep om problemen rondom
hoofdluis te voorkomen. Een groep van ouders (werkgroep luizenpluizen) start elke 1e
maandag na een schoolvakantie met controle en controleert in die week de hele school. In
dit protocol staat beschreven hoe we de uitvoering van de hoofdluiscontrole aanpakken en
welke maatregelen er nog meer worden getroffen om het probleem beheersbaar te maken.
Het is uiteraard zeer belangrijk dat de samenwerking tussen ouders en school optimaal is.
Doel
Doel van dit protocol is om in samenwerking met alle ouders en de school:
 hoofdluis vroegtijdig te signaleren en te voorkomen;
 wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding te voorkomen;
 hoofdluis effectief te bestrijden.
Begripsomschrijving
Luizen zijn kleine, grijsbruine beestjes van ongeveer 3 mm groot.
Neten (luizeneieren) zijn witte puntjes die vastzitten aan de haren.
Infecties met luizen zijn zeer besmettelijk. Luizen hebben de
menselijke huid nodig om te leven. Ze prikken gaatjes in de huid en
zuigen daardoor bloed op. Dit veroorzaakt hevige jeuk. De hoofdluis
leeft dicht bij de hoofdhuid en legt haar eitjes (neten) vaak op een
warme plek (bijv. achter de oren, in de nek of onder de pony).
Hoe krijg je hoofdluis?
Luizen kunnen niet vliegen of springen. Het zijn ‘overlopers’. Als kinderen tijdens het spelen
met de hoofden dicht bij elkaar komen, kruipen de luizen gemakkelijk over van het ene
hoofd op het andere. Vooral onder omstandigheden waar veel mensen dicht bij elkaar
verblijven, bijv. bij kampeervakanties of logeerpartijtjes, in volle bussen of treinen, op school
en op de sportclub, wordt hoofdluis gemakkelijk verspreid. Iedereen kan hoofdluis krijgen. De
rol van overdracht via kammen, mutsen, jassen, petten, sjaals, koptelefoons, knuffels en
beddengoed is nooit wetenschappelijk aangetoond. Het krijgen van hoofdluis heeft
helemaal niets te maken met de lichamelijke hygiëne en kan voorkomen op zowel gewassen
als ongewassen haren. Omdat kinderen meer bij elkaar in de buurt komen, bijvoorbeeld bij
het spelen, komt hoofdluis bij hen wel vaker voor dan bij volwassenen. Binnen het gezin en op
school krijgt hoofdluis veel kans om over te lopen.
Verantwoordelijkheid
 De school maakt de ouders duidelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor de hygiëne van
hun kind en dat dit niet bij de school ligt.
 De werkgroep luizenpluizen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de controles op
school. Hiervoor is één contactpersoon aangewezen. Zij heeft contact met de
contactpersoon uit het team van Mariadonk (Directeur, Jelle Oomen)
 De contactpersoon luizenpluizen, Karin Ossenblok, is verantwoordelijk voor het
opzetten van de werkgroep luizenpluizen en het bewaken van de voortgang.
 De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van ouders bij
het constateren van hoofdluis en het wassen van de luizenzakken.
Controles
Standaardcontroles (structureel):
Op de 1e maandag na elke vakantie wordt er gestart met controleren door de werkgroep
luizenpluizen en wordt in die week afgerond (data wanneer er gestart wordt staan vermeld
op de schoolkalender en de website). Voorafgaand aan de hoofdluiscontrolemomenten
wordt dit nogmaals vermeld in de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt ook gevraagd of
ouders zorg willen dragen voor het kapsel van hun zoon/dochter. Er wordt verzocht geen gel
en ingevlochten haar te dragen op de controledag.
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Tussentijdse controles (incidenteel):
Bij constatering van hoofdluis door de ouders, wordt dit meteen doorgegeven aan school.
Door de werkgroep luizenpluizen wordt een tussentijdse controle gepland en uitgevoerd.
Wanneer het mogelijk is, gebeurt dit voorafgaand aan een weekend.
Nacontrole:
Indien bij de hoofdluiscontrole op school of thuis bij kinderen hoofdluis wordt aangetroffen,
zal er na 10 dagen een nacontrole uitgevoerd worden. Bij deze nacontrole worden alle
kinderen uit de groepen waar hoofdluis is geconstateerd opnieuw gecontroleerd. Deze
controle wordt om de 10 dagen uitgevoerd tot de hoofdluis verdwenen is.
Wijze van controleren
De ouders worden van te voren geïnformeerd over de controles middels de schoolkalender
en de website.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden door de ouders van de werkgroep luizenpluizen
uit de klas gehaald. De ouders staan in een ruimte vlakbij de klas, (gymzaal, speelhoek,
bibliotheek en bij de computers) daar worden de kinderen gecontroleerd. Op die manier
kan een groep snel en goed gecontroleerd worden. De controle wordt op de hoofdhuid
uitgevoerd met name achter de oren, in de nek en onder de pony. Het is van belang dat
gevlochten haar losgemaakt wordt. De werkgroep desinfecteert de handen en de
kammetjes na iedere controle. Na de controle van iedere groep worden tussentijds de
handen gewassen. Op een lijst wordt bijgehouden welke kinderen afwezig zijn en of er
bijzonderheden zijn. Deze lijst is te vinden in de la “luizenpluizen” in de teamkamer. Hierin
zitten alle benodigdheden om een goede controle uit te voeren (kammen,
ontsmettingsmiddel etc.) Alle bijzonderheden worden gecommuniceerd met de directeur,
Jelle Oomen.
Bij peuterspeelzaal Zeggetuin en SKM worden gedurende de 1e week na iedere vakantie
gecontroleerd in de peutergroepen en kinderopvang. Deze controle wordt uitgevoerd door
werkgroep luizenpluizen, de kinderen die die dag niet aanwezig zijn worden gecontroleerd
door de leidsters. De leidsters gaan op dezelfde manier te werk als hierboven vermeld staat.
Hoe te handelen indien er hoofdluis is gesignaleerd?
Melding van hoofdluis
De ouders uit de werkgroep melden het aan de contactpersoon luizenpluizen indien er bij het
kind hoofdluis is gesignaleerd. Zij zorgt ervoor dat de groepsleerkracht contact opneemt met
ouders.
Controle thuis
De ouders controleren de kinderen thuis op hoofdluis en indien er hoofdluis is geconstateerd
koppelen zij dit terug naar school. Op school wordt er een incidentele controle
georganiseerd.
Als er luizen worden geconstateerd wordt met de ouders van het betreffende kind
telefonisch contact opgenomen door contactpersoon luizenpluizen of leerkracht en krijgen
de ouders advies hoe het kind te behandelen.
(volgens de laatste aanwijzingen van de GGD en RIVM, te vinden op:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis
Mochten ouders vragen hebben over de behandeling van hoofdluis dan kunnen zij altijd
terecht bij de contactpersoon.
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Luizenzakken
Preventief krijgen alle kinderen een eigen hoofdluiszak van de basisschool. Deze worden
verstrekt door de peuterspeelzaalleidsters of de kleuterleerkrachten bij aanmelding op
school. De luizenzakken hangen op school aan de kapstok en gaan niet mee naar huis.
Voorafgaand aan de kerst- en zomervakantie zorgen de groepsleerkrachten ervoor dat de
luizenzakken worden gewassen.
Privacy
Het is van groot belang dat de privacy van ieder kind gewaarborgd blijft, daarom zijn de
gegevens die naar voren komen bij de hoofdluiscontrole vertrouwelijk. De werkgroep
Hoofdluis gaat hier dan ook vertrouwelijk mee om. Middels een blanco tabel kunnen de
afwezige leerlingen en bevindingen van wel of geen hoofdluis of neten genoteerd worden,
zodat de verkregen informatie niet bij de kinderen bekend wordt. De lijsten worden bewaard
op school in la “luizenpluizen”. De contactpersoon Karin Ossenblok is degene die de
leerkrachten/ouders op de hoogte brengt. Als zij niet aanwezig is doet iemand anders uit de
werkgroep dit.
Als team hebben wij ervoor gekozen om open en eerlijk om te gaan met hoofdluis in de groep.
Hoofdluis hoeft namelijk geen taboe te zijn, maar is het helaas vaak wel. In de klassen praten
we er over. We moeten er met elkaar voor zorgen dat hoofdluis geen pestonderwerp wordt.
Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat je je er niet voor hoeft te schamen, maar dat het wel
noodzakelijk is om snel te handelen bij constatering van hoofdluizen, om verspreiding te
voorkomen.
GGD
Blijkt de besmetting meerdere malen bij een bepaalde leerling voor te komen, dan kan er
een beroep gedaan worden op de sociaal verpleegkundige van de GGD. Hij/zij zal met de
betreffende ouders een gesprek aangaan en ondersteuning geven om het
hoofdluisprobleem om te lossen.
Werkgroep luizenpluizen
Belangrijk is dat de privacy gewaarborgd blijft. Het is belangrijk dat hetgeen er
geconstateerd wordt niet verder besproken wordt. Mariadonk gaat op een professionele
wijze om met de problematiek van hoofdluis.
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