PROTOCOL HOOFDLUIS – BASISSCHOOL EFFEN
(Het protocol volgt in principe de landelijke richtlijnen van het RIVM.) Dit protocol informeert u over
de richtlijnen die de school hanteert als er hoofdluis heerst. Het bevat richtlijnen voor de preventie
alswel regels en een stappenplan in geval van een daadwerkelijke besmetting. Met dit protocol doen
wij een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouder(s)/verzorger(s) voor de
aanpak van het hoofdluisprobleem.

Preventie
1. Het ‘Protocol Hoofdluis’ wordt opgenomen in de schoolgids zodat de ouder(s)/verzorger(s) van
instromende leerlingen op de hoogte zijn van de regels en afspraken. Ook wordt het protocol
opgenomen op de website van de school. Tevens staat op de schoolkalender het stappenplan
overzichtelijk vermeld.
2. De leerkracht onderhoudt de contacten met de luizenouders van onze school
3. Vanuit de school is er één luizencoördinator, die contacten onderhoudt met de luizenouders en
indien nodig, met ouders van kinderen bij wie luizen of neten zijn geconstateerd.
4. Taak luizenouders:
a. controleren van alle leerlingen van hun klas op hoofdluis/neten. Dit vindt plaats iedere maandag
na een schoolvakantie, en niet later dan woensdag. De data staan vermeld in de schoolkalender.
b. vaststellen of en welke kinderen hoofdluis/neten hebben. Voor verdere aanpak zie: besmetting.
5. Wanneer ouders/verzorgers tussentijds hoofdluis constateren bij hun kind, zijn zij verplicht dit
tijdens het eerstvolgende schoolbezoek van hun kind te melden aan de leerkracht, ook wanneer zij
ervan overtuigd zijn dat de hoofdluis onder controle is. Besmetting van klasgenoten kan immers al
hebben plaatsgevonden zonder dat symptomen worden waargenomen. Ook is de bron van
besmetting niet altijd bekend.
6. Basisschool Effen maakt geen gebruik van luizencapes, omdat het effect hiervan niet bewezen is.

Besmetting
1. We spreken van besmetting met hoofdluis indien er:
a. luizen, levende of dode, worden aangetroffen en/of
b. neten, volle of lege/oude, worden aangetroffen
2. Wanneer er besmetting met hoofdluis geconstateerd wordt door de luizenouders, melden zij dit
mondeling aan de leerkracht. Vervolgens worden door de leerkracht alle ouders van de klas per mail
op de hoogte gesteld zonder vermelding van de naam van het betreffende kind. In deze mail staat
ook wat ouders nu het beste kunnen doen.
3. De leerkracht mailt de betreffende ouders/verzorgers met de mededeling dat er bij hun kind
luizen en/of neten zijn gevonden en dat ze de behandeling kunnen starten met een korte uitleg van
de behandelmethode. De ouder krijgt tevens het verzoek om de overige gezinsleden te controleren,
zonodig te behandelen en de omgeving op de hoogte te stellen zodat men maatregelen kan nemen.
Lange haren mogen vanaf dat moment niet meer los gedragen worden.
4. 14 Dagen na het vaststellen van een besmetting worden alle kinderen van de groep opnieuw
gecontroleerd. Indien het kind dat eerder al luizen/neten had nog steeds luizen heeft, wordt de

procedure als onder (3) herhaald en wordt door de leerkracht een tweede mail gestuurd met het
dringende verzoek om de behandeling voort te zetten en het maximale te doen opdat er geen luizen
en/of (oude) neten meer aanwezig zijn bij de eerstvolgende nacontrole.
5. Wanneer er andere kinderen dan bij de eerdere controle luis/neten hebben worden deze zoals in
stap 3 onder besmetting vermeld ingelicht door de leerkracht. De klas wordt wederom per mail door
de leerkracht op de hoogte gebracht van de aan-/afwezigheid van luizen/neten.
6. Na één maand/4 schoolweken, dit staat gelijk aan de 2e nacontrole, neemt de school mondeling
contact op met de ouders van het kind met luizen/neten. Het doel van dit gesprek is om te kijken
waar het probleem zit, of er hulp/extra advies nodig is en om het probleem onder de directe
aandacht van de betreffende ouders/verzorgers te krijgen.
7. De controles worden herhaald tot er geen besmetting meer kan worden vastgesteld en de klas
‘luizen/netenvrij’ kan worden verklaard. Wanneer de klas luizenvrij is wordt dit door de leerkracht
gemaild naar alle ouders van de klas.
8. Indien twee maanden na het vaststellen van de besmetting nog luizen en/of neten worden
aangetroffen bij steeds hetzelfde kind, is er sprake van een hardnekkige besmetting. In dat geval
wordt in overleg met de leerkracht en luizencoördinator verder beleid bepaald. Dit kan betekenen
dat de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, of dat de directeur wordt geïnformeerd. In
overleg kan besloten worden dat de GGD wordt geraadpleegd.

Luizenouders
Luizenouders zijn ouders die vrijwillig op school onder schooltijd kinderen controleren op
luizen/neten. Ouders/verzorgers mogen nooit een luizenouder aanspreken op hun werkwijze of
conclusies. De luizenouders hebben in principe slechts een signalerende taak; de ouders/verzorgers
zijn primair verantwoordelijk voor de controle op en verwijderen van hoofdluis/neten uit de haren
van hun kinderen. De school is verantwoordelijk voor preventieve maatregelen en voor het
betrekken van de ouders bij de bestrijding van hoofdluis. De GGD kan op verzoek worden betrokken
bij de bestrijding van terugkerende/hardnekkige besmettingen. Bij klachten of opmerkingen kan men
contact opnemen met de coördinator of directeur.
Luizenouders hebben overleg met de luizencoördinator van school.

