Protocol hoofdluizen OBS De Peppel
Datum: 08-08-2014
Dit protocol is gebaseerd op informatie uit het Instructieboek Ouderwerkgroep Hoofdluis
(voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs) van GGD Hollands Noorden, september 2013.
De hoofdluisrichtlijn van het Landelijk Centrum Infectieziekten (LCI) is hiervoor als uitgangspunt
gebruikt.

Frequentie en omvang luizencontrole
1. Alle leerlingen worden gecontroleerd op hoofdluis/neten in de eerste schoolweek na elke
vakantie. Bij voorkeur de eerste woensdag, in overeenstemming met de rest van de brede school.
2. Bij constatering van hoofdluis en/of neten bij 1 leerling op de hele school, vindt er een extra
controle plaats na 2 weken alleen in de groep van de betreffende leerling.
Hierbij worden broertjes en zusjes van de leerling meegenomen.
3. Bij constatering van hoofdluis en/of neten bij meerdere leerlingen op school, vindt er een extra
controle plaats na 2 weken voor de hele school.
4. Stap 2 en 3 worden herhaald tot de school weer vrij is van hoofdluis.
5. Bij langdurige/hardnekkige besmetting met hoofdluis, wordt door de schoolleiding, in overleg met
de luizenwerkgroep, hulp van de GGD ingeschakeld. De jeugdverpleegkundige kan via het
Centrum Jeugd en Gezin benaderd worden.
6. Bij constatering van hoofdluis en/of neten door de ouders zelf, worden de ouders verzocht dit te
melden bij de schoolleiding. De ouders dienen hun eigen omgeving goed te controleren en tevens
de ouders van het sociale netwerk rond de leerling te waarschuwen.

Praktische uitvoering luizencontrole
1. De luizencontrole wordt uitgevoerd door de luizenwerkgroep van De Peppel, die bestaat uit
vrijwillige ouders. Eén van de vrijwilligers is de coördinator van de groep.
De coördinator voert overleg met de schoolleiding.
2. De leerlingen worden in een ruimte buiten het klaslokaal gecontroleerd,waar er goed licht is.
3. In een map wordt bijgehouden welke leerlingen gecontroleerd zijn en wat hiervan het resultaat
was. Dit wordt iedere controle door de luizenwerkgroep d.m.v. lijsten bijgewerkt. Lijsten dienen
tijdens de controle uit het zicht van de leerlingen te worden neergelegd.
4. De map van de luizenwerkgroep met lijsten, voorbeelden van informatiebrieven en mededelingen
m.b.t. extra controles en informatie van de GGD, staat in de koffiekamer van de leerkrachten.
5. De vrijwilligers in de luizenwerkgroep hebben zwijgplicht.
6. Leerlingen met gel of ingewikkelde kapsels kunnen worden verplicht hun haar te wassen dan wel
los te maken.
7. De luizenwerkgroep heeft als taken de luizencontrole en het geven van advies m.b.t.
behandelmethode. Het daadwerkelijke behandelen is de verantwoording van de ouders!

Handelswijze bij constatering van hoofdluis of neten
Constatering levende hoofdluis (of verse neten)
1. Bij constatering van levende luizen of neten op de hoofdhuid, wordt direct de schoolleiding
ingelicht.
2. De schoolleiding neemt contact op met de betreffende ouders, geeft hen de informatiebrochure
van de GGD (in kleine hoeveelheden te bestellen bij de GGD en te downloaden via de site van het
RIVM: www.rivm.nl/hoofdluis) en eventueel verdere info. Voor info kan ook verwezen worden
naar de contactpersoon van de luizenwerkgroep. Nadruk dient gelegd te worden op het belang
van kammen gedurende 2 weken.
3. De schoolleiding verzoekt de ouders om de leerling zo snel mogelijk op te halen van school om de
behandeling (kammen en evt. middel) in gang te zetten en verdere besmetting op school te
voorkomen (Noot: de ouders kunnen verzocht worden, echter niet verplicht.) Hoofdluis is geen
infectieziekte.
Wel is het belangrijk dat de behandeling op dag 1 begint.
4. De schoolleiding licht de leerkracht(en) van de betreffende groep(en) in.
5. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de hoofdluis en de neten.
6. Alle ouders van de leerlingen in de betreffende groep worden op de hoogte gebracht van de
constatering van hoofdluis d.m.v. een mailing evt. aangevuld met de informatiebrief over de
behandeling.
7. Bij constatering van levende hoofdluis of verse neten dienen schoolleiding en luizenwerkgroep te
overleggen over de noodzaak van het (tijdelijk) gebruiken van plastic tassen voor jassen en
gym/zwemkleren aan kapstokken. Dit dient dan voor minimaal 2 weken uitgevoerd te worden.
8. Wanneer er bij meerdere leerlingen tegelijk hoofdluis wordt geconstateerd, zou het wenselijk zijn
als de leerkracht hier aandacht aan besteed in de les om de leerlingen bewust te maken van de
problematiek, bespreekbaarheid, preventie en hygiëne.

Constatering oude neten
1. Bij constatering van oude neten (die verder van de hoofdhuid af zitten) wordt de schoolleiding
ingelicht en deze neemt contact op met de ouders. De ouders krijgen, indien zij niet op de hoogte
waren van de besmetting, de benodigde info. Ook hierbij de nadruk leggen op kammen.
2. De schoolleiding licht de leerkracht(en) van de betreffende groep(en) in.
3. De leerling kan gewoon de lessen blijven volgen.
Bij constatering door de ouders zelf, worden dezelfde (bovenstaande) regels gehanteerd.

