Hoofdluis-Protocol Basisschool “De Piramide”
Teneinde het probleem van hoofdluis bij kinderen op de basisschool zo goed mogelijk te lijf te
gaan, is op de Piramide al sinds jaren een aantal zeer betrokken ouders actief. Zij vormen een
team dat de kinderen volgens een vaststaand schema controleert op luizen en neten. Het idee is
dat er door vroegtijdige signalering snel behandeling kan plaatsvinden en verdere verspreiding
tegengegaan wordt.

Het team van ouders.
Het team ouders werkt onder supervisie van de directie en de gemandateerde leerkrachten (op
elke locatie één).Het team bestaat uit een wisselend aantal enthousiaste ouders/ verzorgers die
zich hiervoor hebben opgegeven of zijn gevraagd.
Elk nieuw schooljaar werft de verantwoordelijke leerkracht, samen met de collega’s en ouderraad
nieuwe ouders/ verzorgers uit de groep(en).
Ook uit de groep van ouders wordt een coördinerende ouder gevraagd. Zij/hij zal als
contactpersoon van de ouders fungeren en overlegt met de leerkrachten.
Er wordt gestreefd naar een groep van 6 ouders per locatie zodat een volledige en werkzame
groep ouders kan ontstaan.
(N.B. Het is een goed en logisch gebruik om een ouder niet de groep te geven waar zijn of haar
kind inzet.)
Jaarlijks schema.
Een schema wordt in het begin van een nieuw schooljaar vastgesteld en aan alle betrokkenen
uitgedeeld. Hierin worden vermeld:
- wie de coördinerende ouder is per locatie
- wie de coördinerende leerkracht is per locatie
- de data waarop de controle plaatsvindt.
- welke ouders dat jaar meedoen.
- hoe de ouders verdeeld zijn over de verschillende groepen.
- waar de instructies te vinden zijn hoe er met luis en neten wordt omgegaan.
Logboek.
In het logboek van elke groep is een kort overzicht opgenomen van alle relevante informatie. Deze
bestaat uit namen moeders/vaders, data, naam coördinator.
Informatie omtrent de controles.
Ouders worden bij inschrijving geïnformeerd over de luizencontroles.
Alle ouders/ verzorgers van nieuw ingeschreven kinderen tekenen bij inschrijving voor akkoord met
betrekking tot het controleren op hoofdluis op onze school.
Procedure bij constatering van hoofdluis en/of neten
1. Als bij kinderen hoofdluis en/of neten worden geconstateerd, krijgen alle kinderen uit de
groep dezelfde brief mee.
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2. De leerkracht licht dezelfde dag nog de ouders in over het probleem. (Mochten ouders die
dag niet bereikbaar zijn, dan de volgende dag)
3. Na één week volgt de nacontrole.
4. Mocht duidelijk zijn dat behandeling na één week thuis niet of onvoldoende resultaat
oplevert, zal er door de directie, in overleg met de leerkracht en de pluismoeders, een
afspraak met de ouders worden gemaakt.
5. Dit zou kunnen leiden tot de afspraak dat het kind op verzoek van de ouders ziekteverlof
opneemt.
6. Als er binnen 3 weken geen succesvolle verbetering zichtbaar naar het oordeel van de
controlerende ouders, kan door de directie besloten worden dat het kind geschorst zal
worden voor de duur van het probleem.
Het bovenstaande onder de punten 4 t/m 6 kan niet eigenhandig door het team van ouders
en leerkrachten worden uitgevoerd maar valt onder verantwoordelijkheid van de directie.

De procedure “controle op hoofdluis” ziet er als volgt uit:
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Stap 0
Introductie aan de moeders/vaders wat het
inhoudt en welke afspraken gelden.
Tijdens de eerste informatie avond voor de
ouders door de leerkracht.

Bepalen van
schema

Stap 1
Schema wordt vastgelegd en in logboeken wordt
info opgenomen.
Stap 2
De informatie omtrent controle op hoofdluis
wordt onder de ouders verspreid.
Stap 3
De controle wordt uitgevoerd volgens het
vastgestelde schema van data en ouders.

controle
uitvoeren

ja
Leerkracht
informeren.
Actieve luis
e/o neten
gevonden?

Brief mee met
alle kinderen

nee

Leerkracht
informeren.

Leerkracht
belt ouders

Stap 4
Wordt er actieve luis e/o neten gesignaleerd
wordt de leerkracht geïnformeerd, krijgen de
kinderen in de groep een brief mee. De
leerkrachte informeert de ouders en verzoekt tot
acute behandeling.
Na een week wordt er een nacontrole gedaan.
(zie uitwerking)
Bij onvoldoende resultaat, maakt de directie een
afspraak met het betreffende gezin om stap 4
t/m 6 te bespreken .
Stap 5
Indien er geen actieve luis e/ o neten gevonden,
wordt alleen de leerkracht geïnformeerd.

Stap 6
Aan het eind van het jaar evalueren met ouders
en coördinatoren en afspraken voor het nieuwe
jaar te maken.
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Hoe wordt er gewerkt?
De pluisouders roepen de kinderen
om de beurt bij zich. (dit gebeurt
buiten de klas)

De ouder neemt voor ieder kind
uiterste hygiëne in acht.

Luizenpluizer start met
controleren.

Luizenpluizer neemt
uiterste hygiëne in acht
gebruikt een satéprikker en
plastic handschoen

Je maak een scheiding zodat er goed
zicht op de hoofdhuid is.

Dit herhaal je diverse malen over het
gehele, met haar bedekte hoofd,
vooral op de “warme plaatsen”;
achter het oor, in de nek of bij
meisjes; op de plek van het elastiek
bij een staart.
Als je geen luizen of neten ontdekt
kun je de leerkracht informeren dat
de groep “schoon is”. Ontdek je bij
één of meerdere kinderen luizen, ga
verder met stap 4.
Wees discreet: de controlerende
ouder pluizer vertelt niet aan de
groep wie er luizen heeft en ook niet
aan hun ouders/ verzorgers.
Als je iets vindt bij een kind, mag je
dit wel aan het kind zelf vertellen, als
het kind daarom vraagt. (afhankelijk
van de situatie e/o leeftijd.)
Er normaal over doen werkt beter
dan geheimzinnig doen.

Luizenpluizer maakt de
hoofdhuid zichtbaar.

nee
luizen of
neten
aanwezig?

ouder informeert aan
de leerkracht dat de
groep’ schoon’ is.

ja

meldbrief 1
kopieren voor
de groep
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Stap 4:

Te nemen acties bij luizen e/o neten

Als je bij een kind luizen of neten
ontdekt, is het afhankelijk van de
situatie of leeftijd of je dit aan het
kind vertelt. Zorg er in ieder geval
voor dat andere kinderen het niet
horen.
De leerkracht belt de ouder en
informeert hen over de
geconstateerde luis e/o neten en
hoe hier mee om te gaan.

Een week later herhaal je de
controle. Vind je nogmaals actieve
luis; informeer de leerkracht. De
directie (leerkracht) zal zo mogelijk
de ouders vragen het kind van
school te halen om het (nogmaals) te
behandelen.
Leerkracht geeft nogmaals meldbrief
1 aan ouder en verzoekt ouder het
kind te behandelen volgens de
actuele richtlijnen van het LSH

Leerkracht belt
ouders op.

leerkracht
informeren

leerkracht deelt brieven
uit en informeert de
betreffende ouder(s)

herhalingscontrole

luizen of
neten
aanwezig?

Stap 5
Indien er voor de derde keer
achtereenvolgens luizen e/o neten
gevonden worden, maakt de directie
een afspraak voor een gesprek met
het betreffende gezin.

nee
De leerkracht
informeren dat de
groep “schoon” is.

ja
De directie
(leerkracht) belt ouder

Ouder behandelt kind

5

Brieven
Meldbrief 1………(Nieuwe richtlijn, juni 2014)
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Versie: juni 2014.
Geachte ouders / verzorgers,
Op school zijn de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Dit bent u gewend en we doen dit
om het probleem met hoofdluis kleiner te maken.
In de groep van uw kind zijn één of meerdere kinderen aangetroffen met hoofdluis of neten.
Als u de ouder bent van een van de kinderen, dan zal er met u contact worden
opgenomen door de leerkracht.
Als u deze brief krijgt, verzoeken wij u in ieder geval om uw kind dagelijks te onderzoeken
door middel van kammen op luizen en neten, om verdere verspreiding tegen te gaan. Indien
u hoofdluis of neten aantreft, kunt u dit behandelen volgens aanwijzingen in deze brief.
Met vriendelijke groet, het controleteam

Het LSH (Landelijk Steunpunt hoofdluis) - 5 stappenplan tegen
hoofdluis
Jaarlijks krijgt zo'n 10 % van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis is niet gevaarlijk
maar wel lastig. Als je hoofdluis aantreft is dat geen reden voor paniek. In dit plan lees je welke
methodes er zijn en welke stappen je moet ondernemen om er zo snel mogelijk vanaf te komen.
Onderaan deze pagina is het plan te downloaden.
Methodes om hoofdluis te behandelen
Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen:
1. Nat Kam methode
2. Behandelen van het haar met een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen
Het voordeel van de nat kam methode is dat het goedkoop is en geheel natuurlijk. Het nadeel is dat
het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een luis over het hoofd ziet (en weer opnieuw moet
beginnen) groot is.
Antihoofdluismiddelen koop je bij drogisterijen, apotheken en supermarkten en zijn op basis van
permetrine, malathion en dimeticon. Chemische bestrijdingsmiddelen werken op basis van malathion
of permetrine, ze vergiftigen de luis. Middelen op basis van dimeticon werken op een fysische manier.
Evenals de nat kam methode leidt een behandeling met dimeticon niet tot resistentieontwikkeling.
Middelen op basis van dimeticon zijn mede daarom ook aanbevolen door het RIVM en dan specifiek
een geregistreerd geneesmiddel. Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen
effectief.
Van overige methoden, bv etherische oliën, elektrische luizenkam is de werking niet aangetoond. Deze
worden dan ook afgeraden.

Stap 1 - Voorbereiding
Kies voor de nat kam methode of voor een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen. Zorg dat
je de gewenste producten in huis hebt, of haalt. Het is altijd verstandig om preventief een
antihoofdluismiddel in huis te hebben. Zorg dat je sowieso ook een luizenkam/netenkam in huis hebt.
Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel of de wastafel. Het verschil tussen dode en levende
neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde) neten zitten vlakbij de hoofdhuid aan de haren
geplakt. Dode (lege) neten groeien mee met het haar en zitten verder van de hoofdhuid verwijderd.
Stap 2. - Behandelen
Als je voor een antihoofdluismiddel gekozen hebt: Behandel de besmette gezinsleden met het middel,
conform de instructies in de bijsluiter of de gebruiksaanwijzing. Behandel niet preventief met middelen
tegen hoofdluis! Dit heeft namelijk geen zin en indien chemische producten gebruikt worden, werkt dit
resistentie in de hand.
Stap 3 - Kammen
Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Was het haar met gewone shampoo en spoel het
haar uit. Breng vervolgens ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit. Kam vervolgens alle
luizen en neten uit het haar volgens de kaminstructies.
Lukt het niet de neten in één keer uit te kammen, maak dan het haar nogmaals nat met een mengsel
van warm water met azijn, dan laten de neten beter los. Je kunt de neten het beste uit het haar
verwijderen door de haren met neten weg te knippen, of tussen de nagels de neten van het haar
trekken. Om alle haren te kammen zijn ongeveer dertig slagen nodig, dat kost al gauw meer dan
vijftien minuten, afhankelijk van het haar. Maak de luizenkam/netenkam na gebruik van elk gezinslid
steeds grondig schoon met water en zeep of door de kam 1 minuut in water uit te koken.
Stap 4 - informeer je omgeving
Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten.Waarschuw ook de
ouders/verzorgers van vriendjes/ vriendinnetjes, een logeetje,sportverenigingen etc. zodat daar ook
gecontroleerd kan worden.
Stap 5 - Blijf alert
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als je opnieuw (levende)hoofdluizen constateert, volg je het
stappenplan opnieuw vanaf stap 1. Blijf na 14 dagen alle gezinsleden één keer per week controleren
met een luizenkam/netenkam, zeker zolang er hoofdluis heerst.
Let Op - Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig.
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken. Er is geen
wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het wassen van
beddengoed, knuffels en jassen,het stofzuigen van de auto of het gebruik van luizencapes of -zakken.
Dat kan veel tijd en stress schelen

