Protocol behandeling en preventie hoofdluis

Hoofdluis op een school kan snel leiden tot een epidemie en dus is goede preventie en
snelle behandeling van hoofdluisbesmetting geboden.

Beleid
Iedere donderdagmorgen na elke vakantie wordt elke klas gecontroleerd door de LOL
moeders (Let Op Luizen).
Daar waar luizen of neten zijn aangetroffen, worden de ouders telefonisch in kennis gesteld
door een lid van de directie, dat op school aanwezig is. Er wordt gevraagd om tot
behandeling over te gaan.
De resultaten worden ook bijgehouden op een klassenlijst. Deze lijsten worden door de LOLmoeders centraal opgeborgen en verzameld;
Deze resultaten worden alleen gebruikt om zicht te krijgen op eventuele frequentie, ziekte /
afwezigheid.
We proberen de privacy van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen;
Wanneer door een ouder / verzorger / leerkracht melding wordt gemaakt van een geval van
actieve hoofdluisbesmetting, dan wordt door de LOL-moeders direct de volgende dag of de
dag daarop gecontroleerd bij de leerlingen van de betrokken groep(en).
Betreft het één kind uit een gezin, dan wordt alleen die klas extra gecontroleerd; zijn er
broer(s) en/of zus(sen) met besmetting dan worden die klassen ook gecontroleerd.

Ouders
We stellen het zeer op prijs als ouders ons op de hoogte brengen van geconstateerde
luizenbesmetting bij de kinderen.
Bij de melding vragen we in ieder geval of de luizen bij één of meerdere kinderen zijn
geconstateerd: mogelijk moeten er meerdere klassen worden gecontroleerd.
De luizenmelding wordt doorgegeven aan school of Annelies van Roon (coördinator LOLmoeders); deze nodigt, indien gewenst, de LOL-moeders uit.

Luizencontrole
Eén of twee dagen voor de controle, ontvangen de ouders een mail waarin de controle
wordt aangekondigd.
Voor de goede gang van zaken zijn er een aantal zaken belangrijk op de dag van de
controle. Wilt u zorgen voor gewassen haren. Op die dag géén gel gebruiken, lang haar
s.v.p. los of in een paardenstaart en zo min mogelijk speldjes / frutsels, zodat het haar
gemakkelijk kan worden losgemaakt.
De kinderen krijgen na de controle kort de gelegenheid hun haar in orde te brengen, indien
nodig.
Om het haar goed te kunnen scheiden maken de LOL-ouders gebruik van een kam, na elke
controle wordt de kam gereinigd middels water en Dettol.
Omdat kinderen zich soms schamen, doen we geen mondelinge mededelingen aan de
kinderen waar andere kinderen bij zijn.

Opmerkingen
-

Financieel kan e.e.a. een probleem zijn voor een gezin. In zo’n geval kan contact
worden gezocht met de directie.

-

Als blijkt dat de brigade te klein is, dan wordt er een oproep in de nieuwsbrief gedaan
om het LOL-team te versterken.

KAMINSTRUCTIE
Voor de controle op luizen kunt u de stofkam ofwel luizenkam
gebruiken.
Een stofkam ofwel luizenkam is van plastic, en heeft ook plastic
tanden.

Kam het haar plukje voor plukje, boven een vel wit papier, een
wit laken of de wasbak.

Kam daarbij stevig over de hoofdhuid, de luizen zitten namelijk
vlakbij de hoofdhuid. Let vooral op haar achter de oren, op de
kruin, in de nek en onder de pony.

Er is alléén sprake van een besmetting met hoofdluis wanneer u
luizen of levende neten aantreft.
Levende neten zitten aan het haar vastgeplakt vlak boven de
hoofdhuid. Neten die meer dan 1-1,5 cm van de hoofdhuid
afliggen zijn gegarandeerd leeg en dus onschadelijk.

Let op!! Dit is géén luizenkam, maar een netenkam. De
netenkam heeft metalen tanden.
De netenkam wordt gebruikt voor het uitkammen van neten ná
een
hoofdluisbehandeling.
Als er luizen uit het haar komen, maak deze dan dood of spoel
ze weg met veel water.
Reinig na iedere controle de kam grondig (b.v. spoelen met heet water), om te voorkomen
dat u de hoofdluis overbrengt.
Indien er sprake is van een luizenbesmetting dient u (na de behandeling van de hoofdluis)
deze controle minimaal 14 dagen lang, elke dag te herhalen, tot de besmetting over is.

