Luizenprotocol
Doel: Voorkomen van verspreiding van hoofdluis binnen de groep/school.
1. Informatievoorziening
-

Er wordt met de kinderen in de klassen open over hoofdluis gesproken om het
onderwerp uit de taboesfeer te halen. Als er in een periode veel hoofdluis
geconstateerd wordt, kunnen eventueel extra lessen in het kader van
gezondheidsbevordering gegeven worden (hoofdluis? Hoe word je besmet?
etc.). Lesmateriaal is aanwezig bij de GGD.

-

Ouders worden geïnformeerd via de weekbrief over de aanwezigheid van
hoofdluis en wanneer controles plaatsvinden. Ze worden verzocht alle
kinderen regelmatig te controleren en zonodig maatregelen te nemen. Op
onze website staat dit protocol, zodat ouders hiervan kennis kunnen nemen.

-

Daarnaast zullen aan de deuren van alle ingangen posters worden
opgehangen. Ouders en kinderen weten dan dat er hoofdluis is op school.

2. Ouderwerkgroep ‘Hoofdluis-screening’
-

Op onze school zijn er 15 ouders voor het screenen op hoofdluis. Zij
controleren de kinderen minimaal 5 maal per jaar. Coördinator van deze groep
is Cora de Fey. Wens is om in elke klas twee ouders te vinden die deze klas
controleren zodat de screening maar een half uur in beslag neemt.

-

De “luizenmoeders” zullen de grootst mogelijke discretie betrachten; zij doen
uitsluitend de controle en mogen geen informatie geven aan andere ouders
en/of kinderen. Zij zullen hun bevindingen alleen melden aan de
schoolleiding.

-

Voor vragen over de controle moeten ouders zich wenden tot de school.

-

Om te voorkomen dat tijdens de controle besmetting plaatsvindt, vindt de
controle plaats met behulp van een puntkam (geen luizenkam). Na elke
controle (onafhankelijk of een besmetting is geconstateerd) wordt de puntkam
gereinigd.

-

Uit oogpunt van zorgvuldigheid zal, in ingeval van constatering van hoofdluis
bij een kind door een luizenmoeder, een tweede luizenmoeder dit geval ook
moeten constateren.

-

Mocht door een luizenmoeder een andere besmetting geconstateerd worden,
zoals bijvoorbeeld vlooien, dan wordt dat ook gemeld aan de schoolleiding

-

De controle vindt uiterst discreet plaats, dat wil zeggen dat kinderen buiten de
schoolklas gecontroleerd worden in een ruimte waarbij alleen de
luizenmoeder en het kind aanwezig zijn. Er mag slechts 1 kind per klas
aanwezig zijn.

3. Controleren
-

Na elke vakantie worden alle groepen gescreend door de Ouderwerkgroep.
Wij informeren de ouders hierover in de weekbrief. Wanneer er in een groep
hoofdluis is geconstateerd, vindt elke 14 dagen een hercontrole plaats van alle
groepen totdat er géén hoofdluis meer wordt gevonden. Wij vragen aan
ouders om bereikbaar te zijn op dag van controle. Ook vragen wij aan de
ouders, als er wijzigingen zijn opgetreden in de telefoonnummers, dit door te
geven aan de schoolleiding.

-

Als een ouder melding maakt van hoofdluis bij een kind, wordt zo snel
mogelijk de gehele groep gecontroleerd.

4. Maatregelen

5.

-

Na constatering van hoofdluis of neten worden de ouders van de betreffende
kinderen gebeld door de leerkracht en verzocht het kind en gezinsleden zo
snel mogelijk te behandelen (volgens meest recente richtlijnen). In een ernstig
geval van hoofdluis kan de school verzoeken om het kind direct op te halen
van school om het te behandelen. In de daaropvolgende weekbrief wordt
gemeld in welke groep(en) hoofdluis is geconstateerd.

-

Wanneer veertien dagen later nog steeds hoofdluis gevonden wordt bij
dezelfde kinderen, c.q. bij kinderen uit hetzelfde gezin, dan belt de directie de
betreffende ouders op om te vragen of ze advies nodig hebben. Bij de derde
keer achter elkaar belt de directie de sociaal verpleegkundige van de GGD
i.v.m. advies voor de ouders. Zonodig neemt deze verpleegkundige contact op
met de ouders.

-

Kinderen van die groepen moeten hun jassen in luizencapes of plastic tassen
doen en de haren bijeen dragen, zolang de hoofdluis op school niet is
uitgebannen.

-

De verkleedkleren, kussens en knuffels en andere voorwerpen uit de klassen
die besmet kunnen zijn met luizen of neten worden gewassen op 60 graden of
in een afgesloten plastic zak 14 dagen opgeborgen. De klas wordt goed
gestofzuigd en deze stofzuigzak wordt meteen weggegooid.

-

Wij vragen de ouders de school en de gezinnen met wie zij omgaan op de
hoogte te stellen als zij zelf hoofdluis constateren.

Verantwoordelijkheid van de ouders
-

Elke ouder dient te melden aan de leerkracht wanneer zijn/haar kind besmet is
met hoofdluis. Het kind (en huisgenoten) dienen effectief behandeld te
worden. Wanneer er hoofdluis heerst in een groep is het belangrijk elk kind
dagelijks te controleren op aanwezigheid van luizen/neten.

Verdere informatie is te vinden op:
http://www.huidinfo.nl/hoofdluis.html
http://www.priodeum.nl/
of de website van de GGD
http://www.medicinfo.nl/{547d09ae-2eaf-4fe3-b9bd-d6f22677cc77}

