1. Luizenteam

Coördinator hoofdluis en minstens drie vaste ouders vormen het
‘luizenteam’. De coördinator is het aanspreekpunt voor de hulpouders.
Daarnaast is de coördinator het aanspreekpunt voor de
locatieverantwoordelijke/directeur en die zijn aanpreekpunt voor de
ouders. Ook kunnen ouders naar de OR met vragen en opmerkingen.
Het Luizenteam zorgt dat het stappenplan wordt nageleefd.

2. Checklist

Op de dag van controle heeft de coördinator lijsten met namen van de
kinderen per klas. Daarop kan het luizenteam aanvinken of kinderen luizen,
neten of geen luizen hebben of afwezig zijn. Daarbij toegevoegd zijn lijsten
met foto’s van de kinderen zodat het luizenteam de kinderen herkennen.
De lijsten en de foto’s blijven in de school. Deze slingeren nergens rond.

3. Controle

•
•
•
•
•
•

Een week na een vakantie komt er een luizencontrole.
Controleer grondig plukje voor plukje, eventueel met een luizenkam
Schenk extra aandacht aan plekken achter de oren, in de nek, de pony
Controleer dicht op de hoofdhuid
Kinderen met een hoofddoek controle in de teamkamer met meerdere
kinderen en twee ouders
Na elk kind gecontroleerd te hebben, wassen de ouders hun handen
zeer zorgvuldig om verdere besmetting te voorkomen

• Dit wordt niet doorgegeven aan het kind of de leerkracht op dat
4. Hoofdluis
moment.
geconstateerd
• Na de ronde door de school geeft de coördinator dit door aan de
locatieverantwoordelijke/directeur.

• Deze belt de ouders. Ouders worden gewezen op de behandeling van
het kind en eventueel voorzien van informatie.

• Er wordt een mail gestuurd naar alle ouders van de klas door de
locatieverantwoordelijke/directeur.

• De leerkracht hangt een bordje bij de klas. Dit bordje blijft hangen
zolang er luizen zijn.

5.

Hercontrole

Na een week wordt de hele klas opnieuw gecontroleerd.
De hercontrole gaat door totdat de groep hoofdluis vrij is.
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Hoofdluis kan op twee manieren bestreden worden:
1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken met een luizenkam.
2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken in combinatie met kammen.

Feiten over hoofdluizen:
Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-ophaar contact is de enige manier om het op te lopen.
De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte
lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken.
Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus
niet overleven op mensen en andersom.
Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting
plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten
effectief zijn.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapes/luizenzakken niet
bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het
menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig
zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.
Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen
of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen twee uur overleven onder water.
Hoofdluisbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel
goed vast aan het haar. Als ze het eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig
verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al
drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken.
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen
zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige
schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel
van rust, kunt u dit wel doen.
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