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Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen
kan een besmetting gemakkelijk naar een ander worden overgebracht. De school is zo’n plaats. De
bestrijding van hoofdluis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders.
-

De school neemt een aantal voorzorgsmaatregelen zodat de verspreiding van
hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.
De ouders controleren de kinderen op hoofdluis en zorgen waar nodig voor de
behandeling.

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden wordt in ons Kindcentrum gebruik gemaakt van
een speciale ouderwerkgroep die systematisch controles uitvoeren in de klassen. Een luizenouder uit
de ouderwerkgroep blijft altijd discreet. De resultaten van de controle worden alleen met de
leerkracht/directie en luizencoördinator gedeeld.

Constatering hoofdluis
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal de directie contact leggen met de
ouder(s)/verzorger(s) van desbetreffende leerling door middel het sturen van een mail sturen of het
via telefoon.

Contactpersonen
Luizencoördinatoren vanuit de ouderwerkgroep: Yvette Kamp en Deborah van Cadsand
Aanspreekpunten vanuit de school: Nicole Wauters (luizen coördinator) en Diana Blaeke (directie)

Werkwijze controle
• Aan het begin van elk schooljaar worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de
controledata. De vaste controlemomenten worden tevens aangekondigd in de nieuwsbrieven.
• Zo spoedig mogelijk na elke vakantie worden alle klassen gecontroleerd op hoofdluis door de
luizenwerkgroep. De controle start gelijk om 08.30 uur bij aanvang van de les.
• De controle vindt plaats per groep, waarbij de kinderen gewoon op hun plek in de klas blijven
zitten zodat de les niet wordt onderbroken.
• De controle wordt uitgevoerd met de handen en gebruik van satéprikkertjes. Bij elk kind worden er
weer nieuwe prikkertjes gebruikt.
• Door middel van aanwezigheidslijsten wordt bijgehouden welke kinderen zijn gecontroleerd.
Kinderen die afwezig zijn worden niet gecontroleerd. De verantwoordelijkheid van de controle ligt
hiervoor bij de ouders.

In geval van luis of neten
• Aan de kinderen wordt geen melding gedaan van de bevindingen!
• De luizenouder meldt de bevindingen per klas aan de directie/luizencoördinator.

De directie/luizencoördinator meldt dit aan de betreffende leerkracht.
De directie meldt dit via mail/telefoon bij de ouder(s)/verzorger(s) van het desbetreffende kind.
(bijlage 1: Ouderbrief hoofdluis leerling)
Met de mail wordt er behandelinformatie volgens de GGD-richtlijnen meegezonden.
(bijlage 2: Brief behandelinformatie GGD)
• Wanneer er hoofdluis wordt gevonden, hoeft een kind NIET te worden opgehaald van school.
Indien de ouder wenst om zijn/haar kind eerder uit de school te halen i.v.m. het starten van de
behandeling dan geeft de school hier toestemming voor.
• De ouder(s)/verzorger(s) van de andere kinderen in de betreffende klas(sen) ontvangen dezelfde
dag van de directie een mail ter informatie en het verzoek tot extra alertheid en controles thuis.
(bijlage 3: Ouderbrief hoofdluis algemeen)
• In geval van vragen/problemen neemt de directie van het Kindcentrum contact op met de
ouder(s)/verzorger(s) of wordt er doorverwezen naar de GGD.

Nacontrole
Na 2 weken wordt de betreffende groep opnieuw gecontroleerd op hoofdluis. Ook worden de
groepen van broertjes/zusjes in de controle-ronde meegenomen.

Tussentijds vaststellen van luizen
Om een uitbraak van hoofdluis te voorkomen, is het belangrijk om tijdig bij de leerkracht te melden
dat een kind luizen heeft (gehad). De leerkracht neemt vervolgens contact op met de
luizencoördinator/directie om zo snel als mogelijk een extra luizencontrole uit te voeren in de
betreffende klas.
De luizencontrole zoekt contact met de ouderluizenwerkgroep om zo snel mogelijk een controlemoment te plannen.

Informatie
Informatie over hoofdluis en de behandeling is te vinden op onderstaande webpagina’s:
• www.ggdhn.nl (zoekfunctie hoofdluis) of telefoonnummer 088-0100555
• www.rivm.nl/hoofdluis
• www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

Dit protocol is gedeeltelijk gebaseerd op het advies van de GGD en Landelijk Steunpunt Hoofdluis.

(bijlage 1: Ouderbrief hoofdluis leerling)

Datum: ………………………………

Aan de ouders/verzorgers van: ……………………………………………………………..

Een door de school aangewezen persoon heeft een controle op hoofdluis uitgevoerd. Tijdens deze
controle constateerden we:

o

Dat uw kind hoofdluis en/of neten dichter dan enkele centimeters bij de hoofdhuid heeft.
Als u de afgelopen week (nog) niet behandeld heeft, raden we u vandaag aan met de
behandeling te beginnen; heeft u de afgelopen week reeds behandeld, dan vragen we u om
dagelijks met een luizen- en/of netenkam de haren door te blijven kammen. De
uitkammethode heeft de voorkeur i.v.m brandbaarheid van enkele middelen in combinatie
met haar, de kosten en de resistentie van sommige middelen.

o

Dat uw kind neten verder dan enkele centimeters van de hoofdhuis heeft. Dit zijn lege
omhulsels en bevatten geen luizen meer. U hoeft dus niet meer te behandelen. Blijft u wel
controleren want er kan een nieuwe besmetting plaats vinden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Zeeland: 0113-249315 of pabureaujgz@ggdzeeland.nl

Met vriendelijke groet namens het team Moerschans,

Diana Blaeke (directie)
Nicole Wauters (hoofdluiscoördinator)

(bijlage 2: Brief behandelinformatie GGD)

Hoofdluisbehandeling thuis
Controleer wekelijks of uw kind hoofdluis en/of neten heeft
Koop een metalen luizen/netenkam bij de apotheek of drogist.
Controleer uw kind(eren) als volgt op luizen/neten:
>

Maak het haar nat (bv. boven wastafel)

>

Was het haar met een gewone shampoo

>

Wrijf het natte haar in met crème spoeling (niet uitwassen)

>

Het haar met de metalen kam goed uitkammen boven de wastafel/ wit papier/ sloop

>

Regelmatig de kam met een tissue of papieren zakdoek controleren op neten/ luizen

>

Hierna het haar weer uitspoelen met water en de kam goed reinigen
(met alcohol 70% of 5 minuten in kokend water)

Controleer alle gezinsleden en vergeet ook u zelf niet
Voor de duidelijkheid:
Luizen en eitjes die nog uit moeten komen (levende neten) zitten dicht bij de hoofdhuid; meestal tussen
de nekharen, onder de pony en achter de oren.
Reeds uitgegroeide, dode/oude neten, bevinden zich op ongeveer 2 cm of verder van de hoofdhuid.
Deze oude neten zijn al uitgekomen en zijn slechts lege hulsjes. Zowel levende als oude/dode neten
zitten vastgeplakt aan het haar, dit in tegenstelling tot roos.

Als er geen hoofdluis is gevonden
Minimaal gedurende 2 weken dagelijks blijven controleren. Preventief behandelen met een
hoofdluisbestrijdingsmiddel heeft geen zin.

Als er hoofdluis of levende neten zijn gevonden
U kunt kiezen uit 2 behandelmethodes:
1.

Kammen

Het is van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen en de behandeling zorgvuldig uit te voeren.
Dagelijks nat kammen met een metalen luizen/netenkam is het belangrijkste wapen bij het bestrijden
van de hoofdluis. Dit kammen gaat op dezelfde wijze als bij de controle op hoofdluis.
De kam na elke persoon goed schoonmaken (5 minuten uitkoken, met alcohol 70%; of voor ieder een
eigen kam) Het kammen dient u minimaal 14 dagen vol te houden !
Voor het gemakkelijker verwijderen van de neten zijn er speciale crèmespoelingen te koop (o.a. Neetex,
Priolox). Ook kunt u voor dit doel gebruik maken van azijn. Dep het natte haar met azijn, de azijn werkt
in op de lijmlaag waarmee de neten zitten vastgeplakt aan het haar.
2.

Kammen + antihoofdluismiddel

Naast het dagelijks kammen zoals bij methode 1 kunt u ook gebruik maken van een speciaal
antihoofdluismiddel. De behandeling met een antihoofdluismiddel start tegelijk met het kammen.
Behandelen kunt u met een speciale shampoo, spray of lotion waarin in ieder geval 1 van de volgende
werkzame bestandmiddelen zit : malathion of permetrine. Als u liever geen gebruik wilt maken van
chemische bestandmiddelen kunt u kiezen voor de het product XTluis Lotion. Hierin zit de werkzame
stof dimeticon. Ga voor deze producten naar uw drogist of apotheek. Met vragen over
bestrijdingsmiddelen kunt u terecht bij de sociaal verpleegkundige van de GGD Zeeland.
Het is bij deze producten van belang goed de gebruiksaanwijzing te raadplegen en de behandeling altijd
na 1 week te herhalen. Te veel behandelen heeft geen zin en kan zelfs schadelijk zijn. Ook kan
overgevoeligheid in de hand gewerkt worden.
Het dagelijks kammen moet u ook hier minimaal 14 dagen volhouden.

Schoonmaakactie ?
Uit recent onderzoek is gebleken dat besmetting van hoofdluis vrijwel alleen plaats vindt via direct haar
tegen haar contact. Een schoonmaakactie in en om het huis is dus niet meer nodig.

Tenslotte
Als er bij uw kind(eren) hoofdluis is ontdekt:
Vergeet het niet door te geven aan school en vertel het ook aan (ouders van)vriendjes, enz. Tenslotte
kan iedereen het krijgen!
Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met een sociaal verpleegkundige van de GGD
tel: 0113-249406. De GGD Zeeland volgt de landelijke LCI richtlijn hoofdluis :
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_ri
chtlijn_Hoofdluis

(bijlage 3: Ouderbrief hoofdluis algemeen)

Onderwerp: Er heerst hoofdluis!

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bij een of meerdere kinderen op onze school is hoofdluis geconstateerd.
Dat is natuurlijk voor deze kinderen en hun ouders erg vervelend, maar beslist geen schande.
Hoofdluizen zijn echte ‘overlopers’ en zijn geen teken van slechte verzorging: in principe kan elk kind
en elke volwassene hoofdluis oplopen.
Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen omdat hoofdluis zich erg snel verspreidt.
Controleer dus uw kind(-eren) en uzelf nauwkeurig.
Constateert u luizen, begin dan meteen met behandelen en kijk de rest van het gezin goed na.
Behandelen kan op twee manieren: de uitkammethode of een hoofdluismiddel in combinatie met
kammen (zie website van de GGD). De uitkammethode heeft de voorkeur i.v.m. brandbaarheid van
enkele middel in combinatie met haar, de kosten en resistentie van sommige middelen.
Om adequaat op de hoofdluisproblematiek te kunnen reageren, vragen wij u om aan de school door
te geven als u hoofdluis bij uw kind aantreft. Meldt hoofdluis ook bij de ouder(s)/verzorger(s) van
vriend(-inn)en, bij logeerpartijen en bij clubs.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Zeeland: 0113-249315 of pabureaujgz@ggdzeeland.nl. Bekijk ook de tips in de bijlage.
De contactpersoon hoofdluisbestrijding van school is juf Nicole Wauters.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Team Moerschans

