Hoofdluisprotocol
Iedere basisschool heeft wel eens met hoofdluis te maken. Hoofdluis is een hardnekkig
verschijnsel en ieder kind kan ermee te maken krijgen. Vaak wordt er gedacht dat kinderen
het op school oplopen, maar er is gebleken dat kinderen het overal (en vaak in de vakantie
krijgen), waarna het op school verder wordt verspreid. Douchehokken van sporthallen, de
kleedkamers van de sportvereniging, tropische zwembaden, zijn plekken waar de hoofdluis
zich prima thuis voelt. De schoolarts adviseert dan ook om de kinderen met enige regelmaat
te controleren.
Om als school niet steeds achter de feiten aan te lopen, controleren ook wij de kinderen.
Hoe gaat dat in zijn werk:
 In iedere groep worden een paar ouders gevraagd die de kinderen uit de groep gaan
controleren. De zgn. ‘Hoofdluisouder’.
 Na iedere vakantie worden alle kinderen op dinsdag door de hoofdluisouders van de
groep gecontroleerd.
 Om niet voor verrassingen te komen staan, is het raadzaam om als ouder in ieder
geval vlak voor de vakantie is afgelopen ook even het kind te controleren. We vragen
aan de ouders om de dinsdag na iedere vakantie de kinderen niet teveel speldjes,
gel, vlechten, enz. in te doen. Dit om de controle wat makkelijker te laten verlopen.
 Mocht het zo zijn dat bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, dan worden de
ouders door de leerkracht opgebeld om ze op de hoogte te stellen. Het is de
bedoeling dat het kind zo snel mogelijk wordt behandeld. (tussen de middag, of direct
na schooltijd) Na de behandeling mag het kind gewoon weer naar school. Wij
trachten er zo discreet mogelijk mee om te gaan.
 Na twee weken wordt de hele groep weer gecontroleerd op hoofdluis. Als er dan
geen luizen meer worden gevonden, dan gaan we ervan uit dat de groep weer
hoofdluisvrij is.
 Als een ouder thuis bij haar/zijn kind hoofdluis ontdekt, dan is het belangrijk dat dit
aan school wordt doorgegeven. Op dezelfde dag wordt de gehele groep op hoofdluis
gecontroleerd. Indien nodig volgt er na twee weken een her controle.
 Aan de ouders van de groep wordt bij constatering van hoofdluis een mail gestuurd
met daarin de ouderbrief over hoofdluis en een kaminstructie.
 Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis heeft het advies voor het gebruik van luizenzakken
ingetrokken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende
maatregelen zoals het gebruik van luizenzakken, het wassen van beddengoed,
knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van
toepassing.

Contactpersonen Stampioendreef:
Ellen de Vogel edevogel@cbsdeacker.nl
Joyce Olijve xxjoyce@hotmail.com (moeder verantwoordelijk voor de luizencontrole)
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Carla Oudshoorn carlaoudshoorn@hotmail.com ( moeder verantwoordelijk voor de
luizencontrole)
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