Gang van Zaken: “Hoofdluisbestrijding”

september 2016

Doel:
Bestrijding hoofdluis via eenduidig stappenplan;
na constatering op korte,effectieve manier uitbannen van hoofdluizen.
Stappenplan:
1) Alle groepen worden direct na elke schoolvakantie gecontroleerd op hoofdluizen.
De controle van elke groep wordt door ouders (2 á 3) uit die betreffende groep
gedaan.
2) Bij deze controle worden de volgende zaken in acht genomen:
- controlerende ouders dragen plastic handschoenen
- controlerende ouders wassen na elke groepscontrole hun handen
- controlerende ouders noteren (buiten het zicht van de kinderen) op een
leerlingenlijst de volgende items:
“X“
“L“
“N“
“ ON “
“A“

= geen luizen of neten
= heeft luizen
= heeft neten
= heeft oude neten
= leerling is absent

- deze leerlingenlijst wordt (samen met alle andere “luizenspullen”) in een kast bij de
directeur bewaard.
3) Bij een controle lopen de ouders rond in de klas en voeren dan hun controle uit.
Er kan evt. in overleg met de leerkracht voor worden gekozen om de leerlingen in
groepjes op de gang te controleren.
Tip voor leerkrachten: doe zelf mee aan de controle – benoem dat een wat langere
controle niet automatisch betekent dat diegene dus wel luizen / neten zal hebben –
ditzelfde geldt wanneer er na de controle van een leerlingen tussentijds de handen
gewassen worden – geef aan dat er geen preventieve maatregelen door kinderen of
hun ouders mogelijk zijn, maar dat het gewoon pech is!
Tip voor “luizenouders”: stem met de groepsleerkracht af wanneer je komt
controleren i.v.m. de activiteiten in de klas. De GGD raadt sterk af om tijdens een
controle bij leerlingen aan te geven of zij wel of geen luizen / neten hebben.
4) Leerlingen die afwezig waren tijdens deze controle worden tijdens de nacontrole
alsnog door de luizenouders gecontroleerd.
5) Wanneer er luizen worden geconstateerd dan:
- wordt dit door de luizenouder gemeld bij de directeur
- neemt de directeur contact op met de ouders van de leerling
- delen de luizenouders een informatiebrief over hoofdluizen bij de groepsleerkracht
uit; deze geeft dezelfde dag de brieven mee aan de kinderen
- neemt de directeur contact op met de BSO (Fides / Ontdekking) wanneer de
betreffende kinderen daar gebruik van maken

6) Wat te doen bij broertjes of zusjes?
Mocht er in een bepaalde groep luizen ontdekt worden bij iemand waarvan er
broertjes of zusjes op school zitten, dan controleren de luizenouders ook deze
kinderen. Mochten ook daar luizen gevonden worden dan geven zij dit door aan de
leerkracht en die benaderd dan de luizenouders van die groep zodat die op korte
termijn een controle uitvoeren.
7) Er volgt na 2 weken een nacontrole bij de gehele groep.
8) Als er bij deze nacontrole bij dezelfde leerling luizen worden geconstateerd, neemt de
directeur wederom contact op met de betreffende ouders.
De GGD-deskundige wordt dan ingeschakeld. D.w.z. dat de ouders het 06-nummer
van die deskundige krijgen om met haar na te gaan waardoor het kind na 2 weken
behandelen nog steeds last heeft van luizen.
De directeur licht van tevoren de GGD-deskundige in en onderhoudt contact met haar
totdat de besmetting verdwenen is.
9) Twee weken na de laatste controle wordt er een opnieuw een controle bij de gehele
klas uitgevoerd. Blijkt dat de besmette leerling nog steeds luizen heeft, dan neemt de
directeur voor de 3e keer contact op met de ouders en verplicht hen om de hulp van
de GGD-deskundige te accepteren totdat het kind luizenvrij is.
10) Wanneer ouders zelf luizen bij hun kind constateren is het noodzakelijk, om een
verdere uitbraak tegen te gaan, dat zij de directeur hiervan z.s.m. op de hoogte
brengen. Wordt dit door de ouder bij de groepsleerkracht gemeld, dan informeert
hij/zij z.s.m. de directeur. De leerkracht of directeur informeert ook meteen de
luizenouders zodat er dezelfde dag nog een gehele groepscontrole kan plaatsvinden.
Daarnaast worden broertje(s) / zusje(s) van de besmette leerling ook gecontroleerd.
11) Wanneer een leerkracht een besmetting constateert: zie punt 9. De directeur neemt
contact op met de ouders. Per situatie wordt bekeken of het kind meteen opgehaald
moet worden of tot het einde van de dag op school kan blijven. Ouders wordt
verzocht om direct met behandelen te starten.
Zodra de behandeling gestart is, kan de leerling (dezelfde dag of de volgende dag)
weer naar school komen. Een verdere besmetting is dan immers uitgesloten.
De behandeling moet doorgaan totdat alle oude neten zijn verdwenen.
12) Er blijft 1 ouder ‘hoofdluisouder’ om het overzicht op school te behouden. Zij
onderhoudt de contacten met de luizenouders van elke groep en met de directeur.
13) Er bestaan veel feiten maar ook fabels over hoofdluizen. Bekijk daarvoor de
uitzending van 2 maart 2016 van het Klokhuis via deze link:
http://www.npo.nl/het-klokhuis/02-11-2010/NPS_1169576
of via: http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3162/Hoofdluizen

