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Luizenprotocol basisschool Het Spectrum
Waarom een luizenprotocol?
Vrijwel iedere school wordt weleens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes,
die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te
worden. Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit
protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft
als er thuis en op school wordt samengewerkt.
Welke maatregelen zijn er op school?
 Er is een luizencoördinator die ervoor zorgt dat er in elke groep luizenouders zijn en dat
ouders van informatie worden voorzien om luizen te bestrijden


Elke woensdag na de vakanties vindt er een luizencontrole plaats. Als er geen luizen of
neten worden gevonden is er tot de volgende reguliere controle geen extra controle



Worden er wel luizen en/of neten gevonden dan wordt dit bij de administratie gemeld en
zij zullen dan contact opnemen met de ouders/verzorgers van de betreffende leerling.
Wij benadrukken bij ouders om goed te behandelen omdat zij ervoor kunnen zorgen dat
de hoofdluis snel verdwijnt bij hun kind en om verspreiding te voorkomen. Ook wordt er
naar alle ouders van de groep een brief via mijn schoolinfo gestuurd met het bericht dat
er luizen/neten zijn gevonden.
Tevens is er dan een extra controle op de woensdag na twee weken. Zolang er
luizen/neten worden gevonden, wordt deze procedure herhaald.



Indien er in een groep langere tijd hoofdluis heerst, wordt de schoolverpleegkundige
ingeschakeld. Zij kan het volgende betekenen:

1. Op huisbezoek; van tevoren zal de school contact opnemen met ouders voor toestemming
2. Meekijken met de luizencontrole (met toestemming van de ouders van de desbetreffende
groep, school informeert ouders van tevoren)
3. Ouders kunnen evt. naar het inloopspreekuur. De tijdstippen en locaties voor het
inloopspreekuur kunt u vinden op de website van het CJG.
4. Een gesprek met de ouder op school en helpen bij het behandelen.
Wat doe ik thuis als mijn kind hoofdluis heeft?
Het allerbelangrijkste wat u thuis kunt doen als uw kind hoofdluis of neten heeft, is behandelen
met shampoo (deze is te koop bij apotheek of drogist) en heel veel kammen met een luizenkam.
De neten zijn moeilijk met een kam eruit te krijgen, deze kun je met je nagels eruit trekken. U
kunt neten ook behandelen met azijn.
Wij raden u aan om onderstaand filmpje te bekijken waarin het behandelen van hoofdluis op
een zeer duidelijke wijze wordt uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo

