Luizenprotocol
Stappenplan
(versie oktober 2022)

Doel
Het beheersbaar houden van neten en luizen bij kinderen op school door preventief te signaleren en indien
nodig te behandelen en te controleren.

Wie

Wat

Waar

Ouders/ verzorgers

Controleren op hoofdluis

Thuis
(regelmatig, continu)

Het controleren van kinderen op hoofdluis is een
verantwoordelijke taak van ouder(s)/ verzorger(s).
Zij worden verzocht om wekelijks hun kinderen te
controleren op hoofdluis en/of neten en op de
avond voor de kinderen weer naar school gaan na
een vakantie.
Hulpouders

Controle op hoofdluis
In de week na een schoolvakantie controleren
hulpouders alle kinderen op neten en hoofdluis.
Ouders en kinderen worden verzocht op deze
dagen geen ingewikkeld vlechtwerk en gel in de
haren te doen om de snelheid van de controle te
bevorderen.
Kinderen worden in een centrale ruimte buiten de
groep gecontroleerd. Op het moment dat er
hoofdluis wordt geconstateerd wordt dit gedeeld
met de leerkracht van het betreffende kind.

Ouders/ verzorgers/
leerkracht

Constatering van hoofdluis door ouder
Indien ouders zelf luizen/neten ontdekken bij hun
kind worden zij verzocht om dit zo spoedig
mogelijk te melden bij de leerkracht van het kind.
Er zal via ISY een bericht uitgaan naar de ouders
van alle kinderen met het verzoek zelf nog een
controle uit te voeren. De leerkracht benaderd de
luizencoördinator om z.s.m. een controle uit te
voeren in de groep.

Leerkracht

Constatering tijdens controle
Bij het aantreffen van neten en/of hoofdluis
tijdens de klassikale controle bij een kind zal er
contact worden opgenomen met de ouder(s)/
verzorger(s) door de leerkracht of een hulpouder.
Er wordt daarbij het verzoek uitgesproken om het
kind z.s.m. op te halen van school en het te
behandelen.
Er zal via ISY een bericht uitgaan naar de ouders
van alle kinderen met het verzoek zelf nog een
controle uit te voeren.
De leerkracht bespreekt bovenstaande in de groep

Op school
(data worden vooraf
gedeeld in de
nieuwsbrief en in de
agenda op ISY)

en geeft daarbij aan dat dit een ieder kan
overkomen en het niet samenhangt met
hygiëne-maatregelen. De leerkracht roept
kinderen op om elkaar juist te ondersteunen.
Hulpouders

Nacontrole
Als er bij een kind melding is gemaakt van
hoofdluis - door ouders of hulpouders - en het
kind is behandeld volgt na één week (vijf
werkdagen) nogmaals een klassikale
luizencontrole.
Indien bij broertje(s) en/of zusje(s) ook neten
en/of luizen zijn geconstateerd, worden ook zij
opnieuw gecontroleerd na vijf werkdagen.

Directie

Constatering geen of onvoldoende behandeling
Indien het kind niet of onvoldoende behandeld
wordt - waardoor de luizen niet onder controle
komen - kan de GGD ingeschakeld worden voor
tips en advies.

Het ISY- bericht door de leerkracht.
Leerkrachten plaatsen het volgende bericht op ISY incl. de bijbehorende bijlages. De
documenten waaraan gerefereerd wordt, staan in de map ‘luizenprotocol’ op de
gezamenlijke drive waarin de school werkt.
-

-

-

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In onze groep is bij één of meerdere kinderen hoofdluis geconstateerd. Dit betekent
dat in de klas regelmatig gecontroleerd zal worden totdat het probleem verholpen is.
U kan helpen door de richtlijnen in de checklist door te nemen en indien nodig
treffende maatregelen te nemen. Bekijk het filmpje in de link voor meer informatie:
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&t=171s

Concrete stappen die u kunt zetten, vindt u in de twee bijlagen van het RIVM:
1 - Luis in je haar, kammen maar
2 - Checklist hoofdluis voor ouders
Met vriendelijke groet,
(naam leerkracht)

