PROTOCOL HOOFDLUIS
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Zeker binnen de basisschool, waar grote
groepen kinderen relatief dicht op elkaar zitten. Onze school vormt hierop dan ook geen
uitzondering. Om hoofdluis te kunnen bestrijden is het van belang dat ouders en team goed worden
geïnformeerd, dat er tussen ouders/verzorgers, werkgroep en team duidelijke afspraken worden
gemaakt over verantwoordelijkheden en dat er regelmatig wordt gecontroleerd. De controles
hebben vooral effect als álle kinderen meedoen aan de hoofdluiscontroles; dan is de kans veel
kleiner dat hoofdluis zich uitbreidt.
In dit protocol staat beschreven wat er op Het Baken wordt gedaan om hoofdluis te bestrijden.
Hoe ziet een hoofdluis eruit?
Luizen zijn kleine grauwe beestjes van ongeveer drie millimeter groot. Luizen zijn overlopers, geen
springers. Ze leggen eitjes, neten genoemd. Neten zijn één millimeter groot, ze zijn witgeel van kleur
en lijken op roos. Luizen plakken hun neten met een kitstof aan een haar vlakbij de haarinplant. Ze
zijn moeilijk los te krijgen. Luizen en neten zitten bij voorkeur in de haren van pony en nek en achter
de oren.
Besmetting
Kinderen - maar ook tieners of volwassenen - kunnen besmet raken met hoofdluis. Hoofdluis kun je
krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het
andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen kunnen ze niet. Hoofdluis
komt vaker bij kinderen voor, omdat tijdens het spelen of maken van selfies de hoofden elkaar raken.
Wat wordt er op Het Baken gedaan tegen hoofdluis
Controles
 Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt doorgaans op
de dinsdag, maar het is ook mogelijk dat dit op een andere dag plaatsvindt. Als er hoofdluis
wordt gesignaleerd in een groep, krijgen alle kinderen van die groep een briefje mee naar
huis, waarin wordt vermeld dat er hoofdluis is gesignaleerd, en of het betreffende kind
hoofdluis en/of neten heeft. De groep wordt de week erop weer gecontroleerd.
Bij constatering van lopende luis kan school het besluit nemen ouders te bellen met het
verzoek hun kind op te komen halen om te behandelen. Wanneer het kind gekamd is en alle
lopende luis is verwijderd mag het kind diezelfde dag weer naar school.
Zolang er in de groep hoofdluis blijft heersen zal er wekelijks worden gecontroleerd. Als er
geen luizen en neten meer worden gevonden, wordt er weer een briefje mee naar huis
gegeven waarin staat dat de groep weer hoofdluisvrij is.
 Een groep zal tussentijds worden gecontroleerd als er hoofdluis is geconstateerd door een
ouder. Ook de groepen waarin broers/zussen van het betreffende kind zitten zullen dan
worden gecontroleerd.
 Als voorbeeld voor de leerlingen wordt de leerkracht als eerste gecontroleerd.
 De namen van kinderen die opvallend vaak last hebben van hoofdluis kunnen – na
mededeling aan de ouders/verzorgers – worden doorgegeven aan de sociaal
verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. Deze kan ouders dan extra voorlichting en
hulp geven. Het kan immers dat de kinderen goed behandeld worden, maar dat er een
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andere bron is binnen het gezin, die niet behandeld wordt, waardoor herbesmetting plaats
vindt.
De hoofdluiscontrole die op school wordt uitgevoerd biedt geen absolute garantie dat een
kind geheel luizen- en netenvrij is. De controle is een momentopname, uitgevoerd door
betrokken controleurs. Desondanks kan er altijd een neet of luis aan hun aandacht
ontsnappen.

Hardnekkige hoofdluis
In het geval van zeer hardnekkige hoofdluis, nodigt de directeur ouders/verzorgers uit voor een
gesprek op school samen met de jeugdverpleegkundige. Wettelijk is het toegestaan om de leerling in
een uitzonderlijk geval de toegang tot de school te ontzeggen. Dat een dergelijke maatregel nadelige
gevolgen voor het kind in de sociaal emotionele sfeer kan hebben zal duidelijk zijn. Deze maatregel
wordt in overleg met de leerplichtambtenaar/inspectie genomen en gemaakte afspraken worden
schriftelijk vastgelegd. In het geval van zeer hardnekkige hoofdluis kunnen we meedelen aan
ouders/verzorgers dat er sprake is van lichamelijke verwaarlozing; dit is een vorm van
kindermishandeling.
Het bestrijden van hoofdluis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en de ouders. Het is
van belang dat u uw kind regelmatig controleert op hoofdluis. Het liefst elke week. Thuis een
besmetting constateren is prettiger voor het kind, de ouders en de school.
Wie heeft welke verantwoordelijkheden?
 De hoofdluiswerkgroep. Dit is een groep ouders die de hoofdluiscontroles uitvoert.
 De coördinator. Zij heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kinderen op
school worden gecontroleerd en is ook het aanspreekpunt voor controleurs, docenten en
ouders.
 Het team. Zij geven eventuele meldingen over hoofdluis van ouders door aan de
coördinatoren, zodat die actie kunnen ondernemen.
 De ouders/verzorgers. Zij hebben de verantwoordelijkheid om, ook buiten de
schoolcontroles, regelmatig hun kind(eren) te controleren op hoofdluis, in ieder geval aan
het eind van iedere schoolvakantie. Indien zij hoofdluis constateren, dient daarvan direct
melding te worden gemaakt bij de leerkracht. Thuis een besmetting constateren is prettiger
voor het kind, de ouders en de school.
 De GGD. De jeugdverpleegkundige neemt bij terugkerende hoofdluisbesmetting contact op
met het betreffende gezin om te inventariseren waarom het probleem steeds terugkeert,
welke besmettingsbron er is en geeft nadere toelichting voor de juiste aanpak.
Wie doet wat?
 De controleurs van de hoofdluiswerkgroep voeren de controles en de hercontroles uit, en
melden hun bevindingen aan de leerkracht én aan de coördinatoren. Als er hoofdluis wordt
gesignaleerd in een groep, zorgen zij ervoor dat alle kinderen van die groep een briefje mee naar
huis krijgen, waarin wordt vermeld dat er hoofdluis is gesignaleerd, en of het betreffende kind
hoofdluis en/of neten heeft.
 De coördinator is het aanspreekpunt voor controleurs, ouders en team. Zij zorgt ervoor dat er
klassenlijsten zijn voor de controles en briefjes voor het geval er hoofdluis is geconstateerd,
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schakelen de controleurs in bij een melding van hoofdluis en kan informatie geven over het
voorkomen en bestrijden van hoofdluis.
Als leerkracht een melding binnenkrijgt over hoofdluis bij een leerling, informeert hij/zij de
coördinatoren van de hoofdluiswerkgroep. Alle kinderen in de groep van de betreffende leerling
worden vervolgens gecontroleerd en krijgen een briefje mee. Ook nu wordt deze groep
wekelijks gecontroleerd totdat er geen hoofdluis meer wordt aangetroffen. Als er hoofdluis is
geconstateerd in een groep, dan zorgt de leerkracht ervoor dat eventuele verkleedkleren
worden ‘ontluisd’, en dat deze niet worden gebruikt zolang er hoofdluis heerst.
Als een ouder/verzorger hoofdluis of neten constateert bij zijn/haar kind, is hij/zij verplicht dit
te melden bij het team. Voor behandeling van de hoofdluis wordt verwezen naar de site van de
GGD en de informatiefolder over hoe ouders moeten behandelen.

Samenvatting gemaakte afspraken
1. Alle kinderen doen mee met de hoofdluiscontrole
2. Ouders/verzorgers melden het voorkomen van hoofdluis of neten direct bij de leerkracht.
3. De leerkrachten stellen de coördinatoren op de hoogte als er hoofdluis is geconstateerd.
4. Als er hoofdluis is geconstateerd in een groep, wordt er op 2 momenten een briefje mee
naar huis gegeven: bij constatering van hoofdluis en zodra de groep weer hoofdluisvrij is.
Behandeling
 Folder voor ouders waarin staat hoe zij moeten behandelen
 Uitleg met duidelijke foto’s van de Luizenkliniek over het kammen van (half) lang en/of dik
haar (moeilijk te kammen haar)
 Filmpje van RIVM met uitleg en informatie over hoofdluis
Goed om te weten
 Als een kind besmet is met hoofdluis is het belangrijk om goed te
kammen, met een kam met metalen tanden. De bestrijdingsmiddelen
mág u als aanvulling gebruiken, maar het moet niet. Kammen is en
blijft het allerbelangrijkste!
 Extra maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels,
jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van een luizencape
zijn niet meer nodig.
 Het gebruik van een antihoofdluismiddel op basis
van dimeticon/malathion/permetrine heeft de voorkeur.
Meer informatie over hoofdluis kunt u vinden op
 http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_scholen/hoofdluis
 http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Informatiemateriaal

Protocol hoofdluis

Het Baken

september 2017

