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LUIZENPROTOCOL
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar
komen, kan hoofdluis gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school
is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en de school controle uit te oefenen op de
aanwezigheid van hoofdluis bij de leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders
om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om het
hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school in samenwerking met de
leerkrachten en ouders gekozen voor een systematische aanpak. Er is een ouderwerkgroep,
met als taak om op een tiental vaste tijdstippen per jaar, waaronder na iedere schoolvakantie,
alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra
ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is. De ouders
die in deze werkgroep zitten, krijgen ondersteuning van de GGD. Zij werken volgens
instructielijnen van de GGD.
Op het moment dat er hoofdluis geconstateerd wordt, neemt de school een aantal
voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen.
Wanneer er bij een kind hoofdluis (of neten) wordt gevonden, zal dit niet aan het kind zelf
meegedeeld worden, maar zal de administratie van de school telefonisch contact met de
ouders van het kind opnemen. Wanneer het probleem dermate acuut is dat de kans op
besmetting groot is, zal de ouders verzocht worden om het kind zo snel mogelijk van school
te halen en te behandelen met een anti-luislotion. Pas wanneer het kind grondig behandeld is,
mag het weer naar school.
Na twee weken zal de hele klas weer op luizen worden gecontroleerd. Wanneer het kind/de
kinderen helemaal schoon zijn, worden de ouders daarvan via een mail op de hoogte gebracht.
Wanneer u vragen heeft over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de administratie
van de school.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind gecontroleerd wordt door de werkgroep, kunt u uw
bezwaar schriftelijk indienen bij de directie van onze school. Wij hopen op alle medewerking
van ouders/verzorgers, want wie wil nu niet die hoofdluis een halt toeroepen?
Wanneer een kind meermalen per jaar (vrijwel continu) hoofdluis heeft, menen wij er vanuit
te mogen gaan dat de ouders niet de juiste stappen zetten om hoofdluis te voorkomen of te
bestrijden. In die gevallen zal contact gelegd worden met de GGD . De betreffende ouders
worden van dit contact op de hoogte gesteld en de school probeert een hulptraject van de
GGD voor de ouders op te starten. Ook houden wij de mogelijkheid open een “contract” met
de ouders van het kind dat “continu” hoofdluis heeft af te sluiten. In dit “contract” staat
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aangegeven wat de school van de ouders verwacht en dat de ouders zich conformeren aan de
vastgelegde afspraken.
Te denken valt aan:





De school meldt drie dagen voor een luizencontrole dat de controle plaats zal vinden.
De ouders kammen dagelijks minimaal driemaal het haar van hun kind.
De ouders behandelen het kind met door de GGD voorgeschreven middelen (en niet met
eigen huismiddeltjes).
Etc.

Niet vergeten mag worden dat het “luizenvrij” zijn sociale contacten makkelijker mogelijk
maakt. Het veelvuldig last hebben van hoofdluis kan kinderen in een isolement brengen of
minimaal de sociale contacten bemoeilijken. Hoofdluis hoeft geen probleem te zijn, maar dat
vraagt inspanningen van ouders en andere opvoeders.

R.K. Basisschool De Zon – Anjerlaan 1 – 1424 AM De Kwakel – tel:0297-564643
Fax: 0297-524499 – www.basisschooldezon.nl - e-mail: mail@basisschooldezon.nl

