LUIZENbrigade
Welk protocol volgen wij?

















Iedere eerste week na de vakantie worden alle kinderen
gecontroleerd op hoofdluis.
Bij constatering van hoofdluis of neten informeert de werkgroep de
directeur. De directeur neemt contact op met de
ouders/verzorgers van het besmette kind. Een brief, voor alle
ouders/verzorgers,met daarin de mededing dat er op school
hoofdluis is geconstateerd en hoe ouders moeten handelen wordt
aan de kinderen meegegeven.
De klas waarin de kinderen zitten die besmet zijn met hoofdluis
krijgen de folder “luis in het haar, kammen maar”mee naar huis.
Ook wordt er verwezen naar de website van school waarop info
over hoofdluis gevonden kan worden.
De werkgroep plant een nieuwe controle over ongeveer 2,5 week.
Kinderen die niet op school waren tijdens de hoofdluizencontrole worden gecontroleerd op
het moment dat zij weer op school zijn.
Blijkt dat na deze tweede controle, kinderen nog steeds hoofdluis of neten hebben, dan
wordt dezelfde procedure gevolgd als hierboven beschreven.
Mocht na deze na-controle de besmetting hardnekkig blijken te zijn (bij hetzelfde kind) dan
neemt de coördinator contact op met de directie en bespreekt wat de volgende stap zal
zijn.
De leerlingen worden geïnformeerd over het voorkomen van hoofdluis. Het is belangrijk
voor de kinderen om te weten dat hoofdluis bij iedereen kan voorkomen. Ook wordt er
voorlichting aan kinderen gegeven over het risico op besmetting door het delen van
kammen en borstels en het dragen van elkaars petten, hoofddoekjes en kleding. Verder
kan er gebruik gemaakt worden van de leskist hoofdluis, te leen bij de GGD.
De werkgroep gebruikt geen kam of borstel bij de controles maar een satéprikkers. Voor
elk kind wordt een nieuwe satéprikker gebruikt.
De werkgroep neemt in geen geval contact op met de desbetreffende ouders, de taak ligt
bij de school.
De werkgroep wordt geacht ieder geval van hoofdluis vertrouwelijk te behandelen en niet
met derden te bespreken.
De werkgroep heeft een signalerende taak. De ouders hebben en houden altijd de
verantwoordelijkheid voor het behandelen van hoofdluis bij hun eigen kind.
Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school te weren. Op
grond van de wet is het ook niet toegestaan dat ouders hun kind van school thuis houden
vanwege hardnekkige hoofdluis op school.

