Luizenprotocol
Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met
name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting
gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht.
Om een hoofdluisepidemie te voorkomen heeft onze school regels vastgesteld en afspraken
gemaakt met het luizenteam. De leerkrachten zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Ons luizenteam bestaat uit een coördinator en hulpouders. De coördinator is aanspreekpunt
voor school, ouders en het luizenteam en zorgt ervoor dat het protocol wordt nageleefd.
De coördinator stelt controles en eventuele hercontroles in en geeft dit door aan het
luizenteam en de leerkrachten.
Constateert het team tijdens de controle hoofdluis bij uw kind, dan wordt u zo snel mogelijk
gebeld om uw kind (en eventueel ook besmette broers/zussen) op te halen en het direct
thuis te behandelen met een luizendodend middel. Uw kind mag daarna direct weer terug
naar school. Het besmettingsgevaar is dan geweken. Besmetting vindt overigens alleen
plaats via hoofd-op-hoofd contact. Vergeet ook niet de andere gezinsleden te controleren
en zo nodig te behandelen.
Na het aantreffen van hoofdluis in de groep van uw kind wordt deze na 1 week opnieuw
gecontroleerd.
Indien er buiten de controles om hoofdluis geconstateerd wordt door bijvoorbeeld de
leerkracht neemt hij/zij contact op met het luizenteam om een extra controle te
organiseren. Heeft u kind buiten de controle om hoofdluis neemt u dan contact op met de
groepsleerkracht zodat hij/zij contact op kan nemen met het luizenteam voor een extra
controle.
De leerkracht draagt er zorg voor, dat er in de klas uitleg wordt gegeven over hoofdluis. Dit
moet voorkomen dat getroffen kinderen worden geplaagd/gepest.
Wilt u hulp bij de controles? Op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis kunt u
kaminstructies vinden en ook behandelinstructies.
Controleer voordat u kind na een vakantie weer naar school ook zelf uw kind op hoofdluis.
Controleer grondig met de handen het gehele haar. Schenk extra aandacht aan plekken,
zoals achter de oren, in de nek, in de paardenstaart, de pony en controleer dicht op de
hoofdhuid. Is er hoofdluis geconstateerd bij uw kind behandel uw kind dan met een
luizendodend middel.
Thuis een besmetting constateren is prettiger voor het kind, de ouders en de school.
Vragen van ouders
Regelmatig krijgen scholen vragen van ouders over hoofdluis, hoe dit te behandelen en wat
er verder moet gebeuren om verspreiding te voorkomen. Hoofdluis kan op twee manieren
worden behandeld:
1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken.
Hoofdgebouw
Bosgouw 235
1352 GW Almere
Tel: 0365312332

Locatie Uithof
Uithof 1
1353 Ax Almere
Tel 0652482090

Postadres
De Flierefluiter
Postbus 50132
1305 AC Almere

2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen).
Voor het behandelen en kaminstructies verwijzen wij u naar
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl voor uitgebreide informatie over het behandelen van
hoofdluis. Veel algemene vragen over hoofdluis kunnen echter ook door de school
rechtstreeks worden beantwoord.
Feiten over hoofdluis:
- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haarop-haar 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
plaatsvinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten
effectief zijn.
- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen
of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.
- Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel
goed vast aan het haar. Als ze het haar 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.
De school stelt luizenzakken ter beschikking waar verplicht de jassen, mutsen, dassen etc. in
opgeborgen dienen te worden. De zakken staan op naam, maar blijven eigendom van
school. De zak zal de gehele schoolperiode van hetzelfde kind blijven.
Deze zakken zijn dus gratis, maar bij vernieling of ander oneigenlijk gebruik, waardoor de
luizenzak vervangen moet worden, zijn wij genoodzaakt 2,50 euro voor een nieuwe
luizenzak in rekening te brengen.
De data voor het luizenpluizen vindt u terug op de kalender.

