Beleid Luisvrije School
Inleiding
De Klankhof heeft de bestrijding van luizen omschreven in een beleidsstuk. Het woord
luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en onverzorgd, maar is wel knap lastig
en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen; kinderen, volwassenen en natuurlijk ook
leerkrachten. Om hoofdluis op te sporen en verspreiding ervan tegen te gaan, hebben we
dit protocol opgesteld. De taken en verantwoordelijkheden van ouders, leerkrachten,
het kriebelteam en de luizencoördinator zijn hierin omschreven. Bovendien worden tot
slot enkele tips en belangrijke adressen gegeven.
Taken van de ouders
1. Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke vakantie) het eigen
kind regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient
uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.
2. Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden
aan de groepsleerkracht. Wordt er op school tijdens een controle luis
geconstateerd, dan wordt u door de leerkracht van u kind meteen op de hoogte
gebracht. U kunt dan na schooltijd meteen met behandelen beginnen.
3. De ouder gaat direct over tot behandeling van het haar van hun kind.
Behandeling van hoofdluis
Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen
1. Kammen 14 dagen lang met een fijntandige ijzeren luizenkam volgens de
kaminstructie(zie hieronder)
2. Kammen 14 dagen lang met een fijntandige kam volgens de kaminstructie in
combinatie met gebruik van een antihoofdluismiddel. Middelen met de werkzame stof
demicon worden aangeraden omdat dit van invloed is op de luchtwegen van de luis en
geen insecticiden bevat, de luis raakt hier niet resistent van wat bij andere stoffen wel
het geval kan zijn.
Kaminstructie:
Maak het haar nat en breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit niet uit. Kam
knopen en klitten uit met een gewone kam. Houdt het hoofd voorover boven de wasbak
en kam het haar van achter naar voor met een luizenkam, tegen de schedelhuid aan,
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start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor.
Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met azijn. Veeg de
luizenkam regelmatig af aan een witte tissue en kijk of er luizen op zichtbaar zijn. Spoel
als laatste de crèmespoeling uit het haar.
Alles wassen op 60 graden is niet meer nodig, evenals auto stofzuigen en knuffels
wassen etc. Het is volgens onderzoek bewezen dat besmetting niet plaats vindt door
indirect contact. Vandaar ook dat wij geen luizenzakken meer gebruiken aan de
kapstokken
Op de controledagen, 1e week na elke vakantie meestal op ma-di of woe, houden de
ouders rekening met de haardracht van hun kind, zodat het kriebelteam geen kostbare
tijd verliest.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij één van de luizenouders of de luizencoördinator.
Taken van de leerkrachten
1. De leerkracht dient dezelfde dag nog telefonisch melding te doen aan de ouders ,
indien hoofdluis en/of neten worden gevonden bij een leerling. Bij afwezigheid
van de eigen leerkracht zal de directie nog diezelfde dag contact met
desbetreffende ouders opnemen.
2. Bij constatering van hoofdluis en of neten mailt de leerkracht aan alle
ouders/verzorgers zijn/ haar groep met het verzoek zelf het eigen kind
dagelijks te controleren op hoofdluis en neten, omdat er hoofdluis en/of neten
zijn geconstateerd in de groep.
3. Indien er een ouder tussendoor meldt dat hun kind luis heeft, dient er een extra
controle plaats te vinden. Leerkrachten schakelen zelf de groepsluizenouder in.
4. Als de groep na een hoofdluiscontrole hoofdluisvrij is communiceert de
leerkracht dit ook naar de ouders van de groep. Wel met de vermelding toch nog
regelmatig hun eigen kind te blijven controleren of hoofdluis en neten.
Taken van het kriebelteam
1. In de week na iedere schoolvakantie die 5 dagen of langer duurt, alle groepen op
hoofdluis en/of neten controleren. De controle vindt zoveel mogelijk plaats op
maandag, dinsdag of woensdag.
2. De groepsleerkracht mondeling (zachtjes) op de hoogte brengen van de
bevindingen tijdens de controles direct na de controle.
3. Indien er tussendoor gemeld wordt door de leerkracht dat een kind hoofdluis
en/ of neten heeft, wordt een extra controle gehouden door de luizenouders uit
die groep. Ook eventuele broertjes en/of zusjes uit andere groepen worden door
deze luizenouders gecontroleerd.
4. Twee weken na constatering van hoofdluis en/of neten in een groep, nemen de
luizenouders zelf het initiatief tot een hercontrole. Bevindingen worden weer
mondeling en zachtjes doorgegeven aan de leerkracht.
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5. Indien een luizenouder niet in staat is om zelf een luizencontrole te houden,
dient deze zelf een andere ouder uit de groep in te schakelen.
6. De kinderen die afwezig zijn op de controle dag worden, zodra ze weer aanwezig
zijn gecontroleerd, dit regelt de leerkracht met de luizenouders.
Let wel: indien er luis/neten zijn gecontroleerd in je eigen controlegroep, dan
graag zelf de nacontrole uitvoeren bij deze kinderen of indien noodzakelijk de
gehele groep na 2 weken. Van deze bevindingen graag ook weer mondeling en
zachtjes de leerkracht op de hoogte stellen.
7. De luizenouders zijn bekend met de gedragscode m.b.t. privacy-maatregelen: er
worden geen uitlatingen naar buiten gedaan over groepen en kinderen waar luizen
zijn geconstateerd.

Afspraken ten aanzien van de controles
1. De controles vinden in de gang plaats.
2. Per kind wordt met de metalen luizenkam gekeken in het haar (voorkant, bij oren,
achterhoofd). Op de controlelijst wordt bij de datum van controle een V gezet bij
de kinderen die zijn gecontroleerd.
3. Wanneer er luizen of neten worden geconstateerd, wordt dat op de controlelijst
aangegeven door een N voor neten te zetten en een ! voor luizen. De luizenkam
wordt ontsmet door een desinfecterend middel (70% alcoholoplossing).
4. Als er twijfel bestaat over het aantreffen van hoofdluis en/of neten, wordt een
andere controlerende ouder ter controle geraadpleegd.
5. Nadat de hele groep bekeken is, wordt de kam ook weer ontsmet (zie hierboven).
6. De stand van zaken per groep wordt mondeling doorgegeven aan de leerkracht
Taken van de luizencoördinator
1. De luizencoördinator onderhoudt de contacten met:
o
o
o

de groepsleerkrachten; Bijvoorbeeld om advies te geven hoe te communiceren
naar ouders van kinderen waar hoofdluis meerdere keren terugkomt.
de GGD – apotheek.
nieuwe luizenouders om ze wegwijs te maken, indien nodig, over het
controleren en het luizenbeleid wat wij hanteren op onze school.

2. De coördinator ziet erop toe dat iedereen zich houdt aan het luizenprotocol.
3. De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
hoofdluisbestrijding.
4. De coördinator zorgt voor overleg met het team en evaluatie van gemaakte
afspraken.
5. De coördinator houdt het team op de hoogte van bevindingen, ontwikkelingen,
getroffen maatregelen, via memo of op de vergadering.
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6. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgt de coördinator voor recente
namenlijsten van alle groepen voor het controlerende luizenteam. De
luizencoördinator zorgt voor het benodigde materiaal dat nodig is bij de controles:
o
o
o
o

desinfecterend middel handen
alcohol in sprayvorm ter reiniging vd kam
metalen luizenkammen
namenlijsten

Nuttige Tips
•
•
•
•

•

Indien het kind luizen of neten heeft, gaat het kammen van het haar makkelijker
indien er vooraf cremespoeling in het haar gemasseerd wordt.
Behandel alle met luizen geïnfecteerde personen tegelijk.
Controleer/kam de haren van uw kind 14 dagen lang na de behandeling!!
Neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren gekit zitten.
Wanneer u neten vindt, duidt dit dus niet per se op een nieuwe infectie.
Aangezien dode en levende neten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn,
vragen wij u te blijven kammen totdat er geen neten meer zichtbaar zijn. Neten
kunt u losweken door met een doekje met azijn te deppen voor het kammen.
Houd de nagels kort om verwonding bij het krabben te voorkomen.

Veelgestelde vragen.
Krijgt iedereen met hoofdluis klachten?
Nee, sommige mensen krijgen geen jeuk.
Welke kammen zijn er om luizen te verwijderen?
De plastic stofkam verwijdert alleen luizen. De metalen netenkam verwijdert de
levende en dode neten. Wanneer het haar vooraf wordt nat gemaakt met een mengsel
van een deel water en een deel azijn laten de neten makkelijker los. Alle kammen zijn bij
de drogist of apotheek te koop en variëren in prijs. Vraag om advies voor een geschikt
exemplaar.
Wat moet je doen als er op school hoofdluis is geconstateerd?
Controleer zo snel mogelijk of je kind(eren) en andere gezinsleden hoofdluis of neten
hebben.
Moet een kind met hoofdluis thuis blijven?
Wanneer een kind luizen heeft, is dat voor de leerplichtambtenaar geen reden om het
kind thuis te laten. Het is wel zo dat de kans op besmetting groot is. Daarom zal de
school adviseren zo snel mogelijk te behandelen.
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Kun je hoofdluis voorkomen door regelmatig te kammen?
Door regelmatig te kammen wordt hoofdluis in een vroeg stadium vastgesteld, voordat
anderen besmet kunnen worden. Zo wordt een ware epidemie van hoofdluis voorkomen.
Kun je een kind preventief behandelen met een bestrijdingsmiddel tegen luizen?
Nee, het is niet goed om te behandelen als er geen hoofdluis zit. De hoofdhuid wordt
hierdoor onnodig geïrriteerd. Je kunt beter het haar met een stofkam uitkammen.
Waarom moet iedereen in het gezin en op school gelijktijdig behandeld worden?
Zo voorkom je dat de luizen kunnen overlopen van een nog niet behandeld hoofd naar een
behandeld hoofd.
Kun je de hoofdluizen ook zonder bestrijdingsmiddelen verwijderen?
Ja, gebruik dan een metalen Nisska-kam. Kam het haar daarmee heel secuur en
veelvuldig door 14 dagen lang dagelijks!
Werken homeopathische of 'natuurlijke' middelen tegen hoofdluis?
Op dit moment is geen natuurlijk middel bekend dat afdoende werkt. Vraag uw
apotheker of drogist om advies.
Internet
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/ www.ggdgezondheidsinfo.nl (zoek op hoofdluis)/
www.huidinfo.nl/hoofdluis.html

Onderstaand als bijlage de briefjes die de leerkrachten digitaal versturen indien er
hoofdluis en of neten zijn geconstateerd.
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Geachte ouders/verzorgers van groep ,
Er is hoofdluis geconstateerd bij een of meerdere kinderen uit de groep van uw kind.
Wanneer uw kind lang haar heeft, adviseren wij het haar de komende weken in een
vlecht te dragen. De ouders of verzorgers van deze kinderen zijn reeds door
ons geïnformeerd. Wij raden u echter aan uw kind regelmatig op hoofdluis te
controleren. Wanneer u alsnog hoofdluis vindt, controleer dan ook de overige
gezinsleden. Wanneer u ook de school en ouders van vriendjes en vriendinnetjes
waarschuwt, kunnen zij ook snel actie ondernemen. Behandel in voorkomende gevallen
alle besmette gezinsleden tegelijkertijd.
Voor tips over het controleren en of behandelen zie ons luizenbeleid
op www.deklankhof.nl onder ouders-> downloads. Ook kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met de drogist of apotheek bij u in de buurt.
Over 2 weken zal er een hercontrole plaatsvinden in de groep van uw kind.
Heeft u vragen/opmerkingen hierover, dan kunt u altijd contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,

het team van BS De Klankhof

Geachte ouders/verzorgers van groep ,
Er is hoofdluis en er zijn ook neten geconstateerd bij een of meerdere kinderen uit de
groep van uw kind. Wanneer uw kind lang haar heeft, adviseren wij het haar de komende
weken in een vlecht te dragen. De ouders of verzorgers van deze kinderen zijn reeds
door ons geïnformeerd. Wij raden u echter aan uw kind regelmatig op hoofdluis en
neten te controleren. Wanneer u alsnog hoofdluis vindt, controleer dan ook de overige
gezinsleden. Wanneer u ook de school en ouders van vriendjes en vriendinnetjes
waarschuwt, kunnen zij ook snel actie ondernemen. Behandel in voorkomende gevallen
alle besmette gezinsleden tegelijkertijd.
Neten zijn eitjes van hoofdluizen. U kunt ze herkennen als glazige melkachtige
druppeltjes die dicht bij de hoofdhuid aan een haar blijven plakken. Deze eitjes kunnen
heel binnenkort nog uitkomen tot hoofdluizen. Daarom is ons advies om ze zo snel
mogelijk uit het haar van uw kind(eren) proberen te kammen. Ze zijn vaak zo klein dat ze
door de tanden van de kam schieten. Het beste kunt u ze tussen uw nagel en wijsvinger
haar voor haar eruit trekken. Of met een gaasje gedrenkt in azijn tussen nagel en
wijsvinger eruit trekken. Als u dit twee weken volhoudt dan zou alles eruit moeten zijn
en ziet u geen hoofdluizen ontstaan op het hoofd van uw kind(eren).
Voor tips over het controleren en of behandelen zie ons luizenbeleid
op www.deklankhof.nl onder ouders-> downloads. Ook kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met de drogist of apotheek bij u in de buurt.
Over 2 weken zal er een hercontrole plaatsvinden in de groep van uw kind.
Heeft u vragen/opmerkingen hierover, dan kunt u altijd contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,

het team van BS De Klankhof
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Geachte ouders/verzorgers van groep ,
Er zijn neten geconstateerd bij een of meerdere kinderen uit de groep van uw kind. De
ouders of verzorgers van deze kinderen zijn reeds door ons geïnformeerd. We raden u
aan de komende tijd uw kind(eren) reglematig op hoofdluis en neten te blijven te
controleren.
Neten zijn eitjes van hoofdluizen. U kunt ze herkennen als glazige melkachtige
druppeltjes die dicht bij de hoofdhuid aan een haar blijven plakken. Deze eitjes kunnen
heel binnenkort nog uitkomen tot hoofdluizen. Daarom is ons advies om ze zo snel
mogelijk uit het haar van uw kind(eren) proberen te kammen. Ze zijn vaak zo klein dat ze
door de tanden van de kam schieten. Het beste kunt u ze tussen uw nagel en wijsvinger
haar voor haar eruit trekken. Of met een gaasje gedrenkt in azijn tussen nagel en
wijsvinger eruit trekken. Als u dit twee weken volhoudt dan zou alles eruit moeten zijn
en ziet u geen hoofdluizen ontstaan op het hoofd van uw kind(eren).
Mocht u onverhoopt alsnog hoofdluis vinden, controleer dan ook de overige gezinsleden.
Wanneer u ook de school en ouders van vriendjes en vriendinnetjes waarschuwt, kunnen
zij ook snel actie ondernemen. Behandel in voorkomende gevallen alle besmette
gezinsleden tegelijkertijd.
Voor tips over het controleren en of behandelen zie ons luizenbeleid
op www.deklankhof.nl onder ouders-> downloads. Ook kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met de drogist of apotheek bij u in de buurt.
Over 2 weken zal er een hercontrole plaatsvinden in de groep van uw kind.
Heeft u vragen/opmerkingen hierover, dan kunt u altijd contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,

het team van BS De Klankhof
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