Protocol hoofdluisbestrijding
Om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen is in overleg met de GGD en de ouderraad de
volgende werkwijze afgesproken:
STAP 1
1. Na elke schoolvakantie, in de eerste schoolweek, zo mogelijk op maandag of dinsdag, worden alle
kinderen van school op hoofdluis gecontroleerd (voor data zie de jaarkalender en de
nieuwsbrieven).
2. Leerkrachten lichten de klas in voordat er gecontroleerd gaat worden.
3. Na de grote vakantie wordt de leerkracht als eerste in de klas gecontroleerd (Vooral bij onderbouw
belangrijk). Bij de controles daarna en bij hercontrole van een kind waarbij hoofdluis
geconstateerd is, wordt de leerkracht alleen indien gewenst nog als eerste gecontroleerd.
4. Kinderen worden op de gang gecontroleerd (kleuters in de klas), zodat er een zo kort mogelijke
onderbreking van het lesprogramma is.
5. Er wordt NIETS aan kinderen verteld over de uitslag.
6. De score wordt pas op de klassenlijst ingevuld nadat alle kinderen zijn gecontroleerd.
7. Klassenlijst ligt onzichtbaar voor kinderen.
8. Na de controles worden klassenlijsten overhandigd aan directie; deze gaan in mappen in een
afgesloten dossierkast.
9. Leerkracht van een kind waarbij hoofdluis geconstateerd is, wordt door de directie ingelicht.
10. Ouders van een kind waarbij hoofdluis geconstateerd is, worden gebeld door directie; deze geeft
uitleg/instructie wat te doen.
STAP 2 (Nacontrole):
1. Groepen waarin positief bevonden kinderen zitten, worden na 2 weken weer gecontroleerd.
2. ALLE kinderen van die groep worden gecontroleerd, om privacy te waarborgen. Indien gewenst
ook de leerkracht weer.
3. De procedure van de nacontrole verloopt volgens STAP 1 punt 4 t/m 10.
Bij melding door ouders zelf, wordt door de betreffende leerkracht die de melding ontvangt de directie
ingelicht. De directie licht meteen het aanspreekpunt in. Deze zorgt ervoor dat de kinderen uit de
groep waaruit de melding komt, z.s.m. wordt gecontroleerd volgens bovenstaande procedure STAP 1
punt 4 t/m 11.
AANSPREEKPUNT
Thea Tax (Tel: 040-2063064 mail: thea.tax@upcmail.nl) is aanspreekpunt voor ouders en vaste
contactpersoon met de GGD. Vragen van ouders worden naar haar doorverwezen. Ook maakt
zij een schema voor het gehele schooljaar waarin de data van controle en de ouders die
controleren, vermeld worden.
Vragen waar het aanspreekpunt geen antwoord op heeft/kan geven, worden doorverwezen naar
schooldirectie of GGD.
TAAK CONTROLERENDE OUDERS
Controles moeten gezien worden als ‘beroepsgeheim’.
Bij het invullen van de scores/lijsten wordt er niet onderling overlegd en worden er geen kinderen
met name genoemd. Bij twijfel, kan er even gewisseld worden door twee controlerende ouders
waarna overlegd wordt buiten het gezichts- en gehoorveld van de kinderen.
Controlerende ouders zijn buiten school ‘gewone’ ouders; zij gaan niet in op vragen die van
ouders van gecontroleerde kinderen komen. Zij verwijzen die door naar het aanspreekpunt.

Voortaan alleen nog maar kammen bij
hoofdluis
Dit voorjaar (2011) zijn er belangrijke wijzigingen geweest in de richtlijn hoofdluis. Hoofdluis bestrijd je
vooral door goed te kammen (minimaal 2x per dag). Omgevingsmaatregelen zoals knuffels
wassen zijn niet meer nodig.

Knuffels en beddengoed wassen niet meer nodig
Nu eerste luizencontroles op de scholen alweer achter de rug zijn, komen vragen over dit advies
binnen. Hoeven ouders en scholen voortaan écht geen beddengoed, knuffels en jassen meer te
wassen op minimaal 60 graden? Nee dus; uit onderzoek blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is
dat dergelijke maatregelen effectief zijn. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact
overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Met deze aanpassing van
de richtlijn sluit het Nederlandse advies aan op de internationale bestrijdingsadviezen.

Nog meer nadruk op kammen
In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen in combinatie met een behandeling van
het haar met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen
beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een reukloze silicoonachtige stof). Dimeticon
zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel
is niet schadelijk en er ontstaat ook geen resistentie.

