Luizenprotocol
Wat is hoofdluis?
De hoofdluis is een parasiet: Het beestje leeft van bloed. Het zoekt graag behaarde en warme plekjes
op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een volwassen hoofdluis is ongeveer zo groot
als een sesamzaadje. Hij is grijsblauw of roodbruin van kleur. Hoofdluis kan alleen kruipen en
verspreidt zich snel. Een jonge hoofdluis komt na 7 tot 10 dagen uit het eitje. Een hoofdluis leeft
ongeveer één maand en legt elke dag 5-6 eitjes. Uit deze eitjes komen weer nieuwe hoofdluizen.
Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus belangrijk. Hoofdluis is beslist geen drama en u hoeft uzelf niets te
verwijten als uw kind hoofdluis heeft. Het krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne.
Hoofdluizen kunnen geen ziekten overbrengen, maar wel voor veel jeuk zorgen. Door krabben
kunnen er infecties ontstaan.
Wanneer controleren we op school?
Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen.
De ‘luizenouders’ regelen dit onder schooltijd, op een moment dat is afgestemd met leerkracht en
de ‘luizencoördinator’. Zonder een aparte afspraak met school worden alle kinderen gecontroleerd.
Wat doen we als er luizen en/of neten worden gevonden?
Er wordt door de conciërge naar huis gebeld om te melden dat er luizen/neten zijn gevonden bij het
betreffende kind. Ouders mogen hun kind direct ophalen om het te behandelen als ze dat willen,
maar dat kan ook gewoon na afloop van de schooldag. Na behandeling kan het kind direct weer naar
school komen. Aan het eind van de dag stuurt de leerkracht een standaard bericht aan alle ouders
met de boodschap dat er in de groep luizen zijn geconstateerd met het verzoek goed te blijven
controleren. Er wordt verwezen naar de website voor meer informatie. Als er luizen/neten zijn
geconstateerd, worden de kinderen na ongeveer twee weken opnieuw gecontroleerd.
Meer informatie
Voor alle informatie over hoofdluizen en behandeling kunt u terecht op www.rivm.nl/hoofdluis
Preventie
In iedere groep wordt aan het begin van het schooljaar aandacht besteed aan het belang van
controle op luizen. Hierdoor wordt het voor kinderen bespreekbaar en kan het eventuele taboe
worden weggenomen. Zo nodig wordt dit later in het schooljaar herhaald.
Luizenzakken
Het nut van het gebruik van luizenzakken is nooit wetenschappelijk aangetoond. De hoofdluis is een
parasiet en leeft van bloed. Overleven op een jas, in een kraag of op een tas is dus niet mogelijk.
De reden dat wij ervoor kiezen om luizenzakken te gebruiken, is dat alle spullen van de kinderen op
deze manier makkelijk bij elkaar kunnen worden bewaard. De luizenzak wordt eenmalig gratis door
school verstrekt. Is de luizenzak kapot kan een nieuwe worden aangeschaft bij de conciërge.
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