Luizenprotocol Nicolaas Beetsschool
Luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en onverzorgd zijn, maar is wel knap lastig en
vervelend. Iedereen kan luizen oplopen; kinderen, volwassenen en natuurlijk ook leerkrachten.
In onderstaand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van ouders, school en
het luizenteam omschreven.
1. Wat is hoofdluis?
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op
warme en behaarde plekjes op het hoofd.
Daar houden ze zich in leven door het zuigen
van bloed. Ze kunnen zich vooral snel
verspreiden onder kinderen. De luizen
klimmen met hun kleine klauwtjes van de
ene haar op de andere. Dit klimmen gaat
betrekkelijk snel, dus tijdens het spelen of
samen selfies maken kunnen de luizen
overspringen.
De bijtplaatsen kunnen flink jeuken. Jeuk (of
een kind dat op het hoofd krabt) is daarom
vaak een belangrijk signaal van een
luizenbesmetting.
De luizen leggen eitjes op een haar vlak bij de hoofdhuid.
Deze eieren heten neten.
Er zijn 2 soorten neten:
Witte neten: deze zijn leeg/dood en zijn 3 a 4 cm van de hoofdhuid van af te vinden
Grijze neten (bolletjes): deze zijn vol en levend! Deze zijn dichter op de huid te vinden, dus c.a.
0.5 a 1cm van de hoofdhuid vandaan.
Beide zijn herkenbaar omdat ze vastgeplakt zitten aan het haar en hebben een vorm van een
druppel. Ze kunnen niet zo maar loslaten. Een luis krijgt ongeveer zes a acht neten per dag dus
enkele neten kunnen al snel tot een luizenplaag leiden.
2. Hoe controleer je op luizen?
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd en ook niet bij alle kinderen. Als u controleert,
maak steeds een scheiding over het hele hoofd en kijk dan goed tussen de haren, vooral achter
de oren en in de nek, onder de pony en de kruin. Als u geen luizen ziet maar wel grijswitte
puntjes (neten) die vastgeplakt zitten aan het haar, kan er waarschijnlijk toch sprake van
hoofdluis.
Kam het haar met een fijntandige kam boven een wit laken of in bad. De luizen zullen op het
laken of in bad vallen en zien er uit als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. De
luizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen, de neten zijn iets kleiner en blijven of aan
de kam of aan het haar zitten.
3. De afspraken binnen de Nicolaas Beetsschool:
•
Er wordt van u verwacht dat u uw eigen kind regelmatig controleert op hoofdluis.
•
Heeft uw kind luizen? Behandelt u dan uw kind vóórdat het weer naar school gaat. Zo
kan er geen besmetting bij andere kinderen ontstaan. Licht ook altijd de leerkracht en/of de
luizenouder in.
•
Iedere klas heeft twee of drie luizenouders die samen zorgen voor de controle in de
klas. Deze controle is altijd na elke vakantie, zijn er luizen ontdekt, dan vind de controle iedere
week plaats, tot dat er geen luizen meer zijn.

•
De Luizenouders / leerkracht lichten de ouders van de klas in wanneer een controle
plaats vind, zodat er rekening wordt gehouden met de kapsel van de kinderen.
•
‘met luis naar huis’ is de afspraak --> als luis ontdekt wordt, worden ouders gebeld en
gevraagd het kind op te halen om zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Op de website van de
school staat het behandelingsplan (onder Ouders - Protocollen). Bij de directie is er ook een
papier versie van beschikbaar.
•
Bij neten, meldt de leerkracht aan de ouders van het kind dat het neten heeft (mondeling
mededeling of per email)
•
Alle ouders uit de klas krijgen van de Luizenouders/leerkracht een bericht met de
melding dat er hoofdluis en/of neten zijn geconstateerd
•
De luizenouder stuurt bij constatering van hoofdluis een bericht aan de
hoofdluiscoördinator, zodat andere groepen ook ingelicht kunnen worden.
•
Indien er in een klas neten/luizen geconstateerd worden, volgt er een tweede screening
na een week
•
Als er herhaaldelijk luizen bij uw kind worden geconstateerd neemt de schoolleiding
contact op voor een gesprek en eventueel een doorverwijzing naar de GGD.
•
De screenende ouders mogen de naam van een kind met luizen/neten niet doorgeven
aan derden.
Internet
https://www.luizenkliniek.nl/feiten-over-hoofdluis/
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=85

