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Doel van dit protocol is om in samenwerking met alle ouders en de school:
1. Hoofdluis vroegtijdig te signaleren.
2. Wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding te voorkomen.
3. Hoofdluis effectief te bestrijden.
Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen aan alle(n) bij de school
betrokken personen, over hoe de school wenst om te gaan met de bestrijding en de
voorkoming van hoofdluis.
Kun je hoofdluis voorkomen?
Dat kan nooit helemaal, maar regelmatig controleren voorkomt een hoop
rompslomp.
Gebruik geen preventieve middelen, die werken niet.
Verantwoordelijkheden van ouders.
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de lichaamsverzorging van hun
kinderen. Zij zouden hun kinderen (het liefst eenmaal per week) moeten controleren
op hoofdluis. Als ouders bij hun kind(eren) hoofdluis constateren is het hun
verantwoordelijkheid om dit te behandelen en de naaste omgeving van het kind (dus
ook de school) te waarschuwen, zodat verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk
voorkomen kan worden.
Uit de nieuwe richtlijn hoofdluis van het RIVM zijn maatregelen zoals wassen van
beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van banken, vloerkleden niet meer
nodig. Ouders zijn natuurlijk vrij om dit toch te blijven doen. De nieuwe richtlijn
Hoofdluis schrijft als belangrijkste maatregel voor om kinderen regelmatig te
kammen met een luizen- of netenkam. Hiermee kun je luizen vroegtijdig opsporen en
bestrijden, eventueel in combinatie met een anti-hoofdluismiddel. De richtlijn wijst
verder op nieuwe anti-hoofdluismiddelen die de stof dimeticon bevatten. Dimeticon
kapselt de luis in, waardoor hij stikt. Dimeticon maakt luizen bovendien niet resistent,
zoals dat wel gebeurt bij sommige andere anti-hoofdluismiddelen.
Verantwoordelijkheden van school.
De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school. Wanneer
er hoofdluis op school voorkomt, zal zij maatregelen moeten treffen om de
verspreiding van hoofdluis te voorkomen.

Er zijn verschillende websites met luizeninfo waarnaar
wij op de site van onze school verwijzen:

www.rivm.nl
www.ggdgezondheidsinfo.nl
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

Melding van hoofdluis:
1. Wanneer hoofdluis door ouders wordt gemeld aan de school, dan meldt de
betrokken leerkracht dat aan de contactpersoon van school, dit is Jeanne. Zij
onderneemt dan de volgende actie:
Ouders bellen met het verzoek om het kind te behandelen voordat het
naar school wordt gestuurd.
Zij neemt contact op met de coördinator van de hoofdluiscontrole,
Anja de Brouwer tel. 06-45353416 zodat die op de hoogte is.
Het schoolteam wordt geïnformeerd en de leidsters van Klavertje Vier.
Diezelfde dag krijgen alle ouders een mailtje waarin staat dat er hoofdluis
is geconstateerd.
Wanneer hoofdluis door ouders wordt gemeld aan Anja, neemt ze contact
op met Jeanne. Voor verdere procedure zie boven.
2. Wanneer bij een controle hoofdluis/neten worden ontdekt, dan meldt de
hoofdluiswerkgroep dit daarna meteen aan Jeanne. Deze onderneemt de
volgende actie:
Het gehele team wordt geïnformeerd en ook de leidsters van Klavertje
Vier.
Diezelfde dag krijgen alle ouders een mailtje waarin staat dat er hoofdluis
is geconstateerd.
Anja de Brouwer of Jeanne bellen zo spoedig mogelijk de ouders van het
kind waarbij neten/luizen zijn geconstateerd. Als de ouders niet thuis zijn
en het kind moet overblijven, dan wordt de TSO ingelicht. We zijn alert en
houden het kind goed in de gaten. Wij gaan zelf niet behandelen.

Kinderen waarbij hoofdluis/neten zijn geconstateerd krijgen in een
gesloten enveloppe een adviesbrief mee naar huis over hoe te handelen.
Ouders zijn hierover van te voren door Jeanne of Anja ingelicht. Deze brief
zit in de map ‘protocol hoofdluis’ die in de kast staat in
de koffiekamer.

Procedure:
-

-

-

Elke woensdag na een schoolvakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis.
Deze controles vinden voor de groepen plaats in peuterspeelzaal.
De data voor de hoofdluiscontrole van dit schooljaar zijn:
• 2 september 2015 (na zomervakantie)
• 4 november 2015 (na herfstvakantie)
• 6 januari 2016 (na kerstvakantie)
• 17 februari 2016 (na carnavalsvakantie)
• 11 mei 2016 (na meivakantie)
Wanneer er kinderen op deze data afwezig zijn, (Anja sluit dit kort met
Jeanne) dan stuurt Jeanne deze ouders een mailtje met het verzoek om zelf
de controle uit te voeren en om door te geven wat de bevindingen zijn.
Wanneer er besmetting bij een groot aantal kinderen is geconstateerd, vindt
er in overleg met de werkgroep een her controle plaats.
Bij besmetting in de kleutergroep worden bij het verkleden geen hoofddeksels
gebruikt.
Als een leerkracht het vermoeden heeft dat een kind evt. besmet zou kunnen
zijn, dan mag hij/zij het kind controleren. Dit wel in overleg met
Anja en of Jeanne.

Oudercoördinator hoofdluiscontrole:
Anja de Brouwer ℡ 06-45353416

debrouwer.anja@gmail.com

Taken:
-

Luizenpluizers bellen of mailen voor extra controles.

-

Indien nodig luizenpluizers werven. (streven is om 8 ouders te hebben)

-

Indien nodig advies geven aan ouders over hoe te handelen bij hoofdluis.

-

Na iedere controle doorgeven aan Jeanne of er wel/geen besmetting is.

Luizenpluizers:
Contactpersoon

Anja de Brouwer
Monique Wouters

06-45353416
06-12876611

debrouwer.anja@gmail.com
petermonique@upcmail.nl

06-19730423

oetie.karin@planet.nl

06-10295012

l.herk4@upcmail.nl

06-38059889

k.vandenboomen@upcmail.nl

06-52328092

thefonzbrokke@live.nl

06-20724022

tortamientje@gmail.com

06-13235313

marjanmaas19@hotmail.com

0622467038

dinette@scheepens.org

(Eva Wouters gr 5)

Karin vd Oetelaar
(Renske vd O gr 8)

Claudia van Herk
(Sjors v Herk gr 2)

Kitty vd Boomen
(Teun vd B gr 5)

Yvonne Brokke
(Jort Tijssen gr 2)

Lenny Teurlings
(Ilse Lathouwers gr 1)

Marjan Schilders
(Gijs en Teun Schilders gr 1)

reserve

Dinette Geerts
(Evi Geerts gr 2)

De luizenpluizers worden de betreffende ochtend om 8.30 uur op school verwacht.
Wanneer iemand verhinderd is wordt dit doorgegeven aan Anja en zij zal indien
nodig voor vervanging zorgen.

Contactpersoon school:
Jeanne Verstijnen ℡ school: 681673 of 06 12103819

Peuterspeelzaal Klavertje Vier

Met Klavertje Vier zijn de volgende afspraken gemaakt:

Ageeth Jansen is contactpersoon en voert de controles uit.
Carla en Ageeth zijn op de hoogte van het hoofdluisprotocol van de St.Jansschool.
Hoofdluiscontroles op de peuterspeelzaal vinden op donderdag plaats in
dezelfde week als op de basisschool.
Bij besmetting bij de peuters geeft Ageeth dit door aan Jeanne en bij
besmetting op school wordt dit doorgegeven aan de leidsters van
Klavertje Vier.

