Luizenprotocol
Het kan iedereen overkomen: Luizen in je haar! Ook op school kunnen kinderen en volwassenen
luizen oplopen. School is een plek waar luizen binnen korte tijd een ware plaag kunnen worden.
Vandaar dat we op de Haarschool een luizenprotocol hebben opgesteld, samen met de coördinator
luizenteam: Marjon Stegeman. Hieronder vindt u het plan van aanpak ‘Hoe te handelen wanneer
luizen zijn geconstateerd bij uw kind’. Op de website van de GGD (www.ggdtwente.nl) vindt u
uitgebreide informatie over het herkennen, verwijderen en behandelen van luizen en neten. Het
luizenteam is door de GGD geschoold, waardoor ze luizen en neten herkennen op de hoofdhuid en in
het haar.
•

Iedere eerste week na de vakantie worden alle kinderen door het luizenteam gecontroleerd.

•
•

De kinderen worden door het luizenteam in de klas gecontroleerd.
Wanneer er luizen worden gevonden, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht of directie.
Het plan van aanpak wordt in werking gesteld (zie hieronder). Van kinderen waarbij neten
worden gevonden, worden de ouders d.m.v. een mail of per telefoon op de hoogte gesteld.

•

Wanneer er luizen zijn gevonden, wordt de klas waarin het kind zit en eventueel de klas van
broertjes/zusjes na twee weken opnieuw gecontroleerd.
Per mail wordt de groep, waarin luizen zijn geconstateerd, op de hoogte gesteld.

•
•

Het is goed om de kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis en neten. Wanneer
u neten of luizen constateert bij uw kind, willen we dit graag weten, zodat we op school ook
alert hier op zijn. U kunt het doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan de directie.

•

Indien er sprake is van hoofdluis en/of neten is het verstandig dat overige gezinsleden goed
worden gecontroleerd.

Voor meer informatie zie de volgende sites: www.rivm.nl www.ggdtwente.nl .

Plan van aanpak wanneer hoofdluis is geconstateerd bij uw kind:
1. Wanneer u zelf hoofdluis constateert bij uw kind, behandelt u uw kind met luizenshampoo,
voordat het kind naar school wordt gebracht. U stelt school of het luizenteam op de hoogte.
Zie verder vanaf 2.d.
2. Wanneer het luizenteam hoofdluis constateert bij uw kind:
a. U wordt gebeld door de leerkracht of directie.
b. U haalt uw kind zo spoedig mogelijk op van school. Bent u zelf niet in de
gelegenheid, dan zorgt u er voor dat uw kind wordt opgehaald door familie of
een bekende.
c. U behandelt het haar van uw kind met luizenshampoo. Daarna kan uw kind weer
naar school.
d. Het is van groot belang dat u het haar van uw kind dagelijks met een netenkam
kamt. De neten moeten handmatig uit het haar verwijderd worden.
e. U stelt ouders op de hoogte met wie het kind gespeeld heeft of naast zit op
school.
f. De leerkracht informeert de ouders van kinderen uit de groep dat er luizen zijn
geconstateerd in de groep.
g. Na een week herhaalt u de behandeling met luizenshampoo.
h. Na twee weken is er een extra controle door het luizenteam in de groep van uw
kind en bij broertjes en/of zusjes.

Nog even een tip: Heeft u uw kind behandeld met shampoo en heeft het daarna zwemles? Weet dat
chloorwater de werking van de shampoo te niet doet. U dient uw kind dan na de zwemles opnieuw
te behandelen!
Het is vervelend om te constateren dat uw kind hoofdluis heeft. Als we met elkaar het plan van
aanpak goed naleven, houden we de kriebelbeestjes zoveel mogelijk buiten de deur!
Met vriendelijke groeten, namens het (luizen)team van de Haarschool,

Marjon Stegeman.

