Hoofdluisprotocol De Kring
Iedereen die weleens met hoofdluis te maken heeft gekregen weet dat de bestrijding van hoofdluis
een serieuze zaak is. Als hoofdluis niet goed bestreden wordt, steekt ze steeds weer (letterlijk) de
kop op.
Om ervoor te zorgen dat hoofdluis vroegtijdig geconstateerd wordt, is het nodig dat hierop
regelmatig wordt gecontroleerd. U bent als ouder verantwoordelijk voor de controle van uw eigen
kinderen. In het geval dat u hoofdluis bij uw kind constateert, verwachten wij dat u dit meldt aan de
school, zodat alle kinderen uit de klas van deze leerling kunnen worden gecontroleerd. Daarnaast ligt
de verantwoordelijkheid van het bestrijden en verwijderen van hoofdluis en neten bij u als ouder.
De school treft ook maatregelen om hoofdluis te voorkomen, door na iedere vakantie m.b.v.
vrijwilligers die hiervoor getraind zijn alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Daarnaast verschaft
de school eenmalig aan iedere leerling een luizenzak. Bij verlies of schade aan de luizenzak kan tegen
kostprijs een nieuwe luizenzak via school worden aangeschaft (€2,50 per stuk). Luizenzakken zijn op
De Kring verplicht.
Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd tijdens de controles op school, nemen wij contact op met
de ouders van het kind bij wie hoofdluis geconstateerd is. Wij verzoeken de ouders dan het volgende:
1. De leerling wordt zo snel mogelijk opgehaald van school.
2. De luizenzak wordt mee naar huis genomen en thuis gewassen.
3. De leerling wordt thuis behandeld met een effectief middel. Er zijn voldoende middelen in de
handel die werkzaam zijn. Het betreft vaak shampoos of oliën die de levende luizen direct
doden of verlammen, waardoor zij uit het haar gekamd kunnen worden.
4. Als de leerling behandeld is, mag de leerling weer op school komen.
5. De behandeling dient na 14 dagen herhaald te worden, omdat het mogelijk is dat er uit
gelegde neten (eitjes) zijn gekomen.
6. Het is van belang dat dagelijks gekamd wordt met een luizenkam. Door dit boven een wit
kussensloop of laken te doen, vallen de luizen direct op. Op de site van GGD Flevoland kan
een folder gedownload worden met kaminstructies en andere informatie aangaande de
bestrijding van hoofdluis.
7. Verdere belangrijke stappen zijn de controle en behandeling van andere gezinsleden, het
wassen van jassen aan de kapstok, verschonen van het beddengoed en knuffels die in bed
liggen, stoffen banken en bekleding afzuigen.
School doet een nacontrole na een week, zodat duidelijk is of er nieuwe gevallen van hoofdluis
zijn.
Door goed met elkaar de bovenstaande afspraken na te komen, hopen wij de hoofdluisuitbraken
zo klein mogelijk te houden en snel onder controle te krijgen.
U helpt ons en uzelf door uw eigen kinderen regelmatig te controleren. Wilt u meer doen? U
bent van harte welkom als vrijwillige luizenouder.
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