Luizenprotocol
Uitgangspunten:
-

Met de controle van de aanwezigheid van luizen en/of neten willen we voorkomen dat we op
school met “uitbraken” worden geconfronteerd. We willen het luizenprobleem beheersbaar
houden.

-

De informatie, die op basis van de controles wordt vergaard, blijft binnen de school (m.a.w.
de ouders die controleren gaan er niet mee de straat op).
Naast de preventieve werking willen we met de controles een zo goed mogelijke diagnose
stellen.

-

Via school of de GGD is genoeg informatie te verkrijgen, om het luizenprobleem thuis
afdoende te bestrijden. Ook kan de GGD eventueel ondersteuning bieden bij de behandeling.

-

De ouders zetten zich in om het probleem beheersbaar te houden.

-

Wij zijn er voor om geheel open te zijn over de eventuele aanwezigheid van luizen en/of
neten. Het kan immers iedereen overkomen. Dus haal het uit de taboesfeer en leer de
kinderen ook hier open en eerlijk mee om te gaan en leer ze dus ook weerbaar te zijn tegen
opmerkingen. Zo willen we er ook met de kinderen in de klas mee om gaan.

-

Om de controle te kunnen uitvoeren hebben we de hulp nodig van een aantal vrijwillige
ouders. Deze ouders vormen een zgn. luizenwerkgroep. Deze werkgroep is belast met de
structurele uitvoerende taak van de controles.

Afspraken met ouders:


Wij rekenen er op dat u uw kind thuis regelmatig (wekelijks) controleert op de aanwezigheid
van neten en/of luizen.



Wanneer u thuis bij de controle neten en/of luizen aantreft, dan vragen wij u dit direct bij de
leerkracht te melden en er open in te zijn naar de ouders van de kinderen waar uw kind mee
speelt. In dit geval tenminste elke dag (liever twee keer per dag) met de luizenkam het haar
kammen. (Dus: op het moment dat er hoofdluis is geconstateerd, verwachten wij van de
ouders dat er dagelijks wordt gecontroleerd.)



De luizenouders controleren normaal gesproken na iedere schoolvakantie. Bij een
vaststelling van neten en/of luis wordt zo mogelijk de eerste twee weken aaneengesloten
gecontroleerd, om later door te gaan met selectieve controle, om te controleren of de
behandeling is ingezet. (Dode neten zitten altijd meer dan 1 ½ cm van de hoofdhuid.)



Wanneer er (dode) neten en/of luizen bij uw kind worden geconstateerd, dan wordt u
daarover door de leerkracht zo snel mogelijk geïnformeerd. Wij rekenen er dan op dat u
direct over gaat tot behandeling.



Wanneer er luizen geconstateerd zijn in een groep, krijgt de gehele groep een brief “strijd
tegen hoofdluis” mee naar huis. Hierin staat beschreven wat te doen bij neten en/of luizen.



Wanneer er herhaaldelijk (twee keer of vaker) neten en/of luizen bij uw kind worden
geconstateerd, dan wordt u door de schoolleiding benaderd met het dringende verzoek de
behandeling nog eens goed ter hand te nemen. (Er is namelijk gebleken, dat u er in twee
weken van af kunt zijn, als u totaal behandelt. Dus inclusief kleding, beddengoed enz.)



In het laatste geval wordt u ook gevraagd of u voorlichting en ondersteuning van een
medewerker van de GGD nodig hebt om van het probleem af te komen.



Wanneer in het laatste geval de problemen nog niet zijn opgelost (en er kennelijk ook te
weinig medewerking van de ouders is), dan is het mogelijk
dat – in overleg met het bevoegd gezag van de school – uw kind voor een bepaalde tijd wordt
geschorst. (Hierin voorziet het protocol: toelating, schorsing en verwijdering)
Tijdens de schorsing moet dan eerst een effectieve behandeling worden gestart.



Wanneer er neten en/of luizen bij uw kind zijn geconstateerd en uw kind nog wordt
behandeld, dan gaat het kind niet mee naar de zwemlessen. (Chloor zorgt er namelijk voor
dat het behandelmiddel geen effect meer heeft). Uw kind blijft gedurende de zwemles onder
begeleiding op school en is met vervangende activiteiten bezig.
Voor de zwem- en gymlessen zorgen de ouders zelf ( indien wenselijk) voor een plastic tas
om de kleren in te kunnen doen.
Voor klachten over de uitvoering van dit protocol kunt u terecht bij de directeur van de
school.




Bovenstaande tegen de achtergrond van het motto: ‘Voorkomen is beter dan genezen´. Dit is ook
precies de reden van de controle door de ouders.

Immers, denk aan de kosten en de inspanning die gemoeid is met de bestrijding, in geval er luis bij
uw kind is aangetroffen:
-

Shampoo / lotion
Luizenkammen
Uitwassen / stomen van kleren, speelgoed, dekbedden e.d.

Dus: Met elkaar streng doch open en rechtvaardig ermee aan de slag!
Dit betekent ook dat u als ouder elkaar op bovenstaande afspraken mag aanspreken.
Op grond van de ervaringen kan dit protocol tussentijds worden aangepast.

Concrete afspraken over uitvoering luizenvoorkoming/bestrijding:















In de eerste week na elke vakantie komt de luizenwerkgroep uur alle kinderen van de school
controleren.
Alle ouders van de luizenwerkgroep hebben een korte info van de GGD gehad over hoe te
werk te gaan bij de luizencontrole.
De werkgroepsleden controleren de kinderen in de klas. Tijdens het werk of voorlezen. (Zo
wordt de rust bewaard. RUST binnen de school is immers ons speerpunt).
Als bij een van de kinderen luizen worden aangetroffen wordt alleen de naam genoteerd.
De groepsverantwoordelijke leerkrachten worden door iemand van de luizenwerkgroep per
groep geïnformeerd over de aanwezigheid van luizen of neten.
De leerkrachten nemen dezelfde dag contact op met de ouders.
Alle kinderen van de desbetreffende groep krijgen dezelfde dag nog een brief mee en/of
ontvangen bericht per mail.
1 week na de ontdekking worden alle leerlingen weer gecheckt. De coördinator van de
luizenmoeders plant dan in overleg met de locatiecoördinator een dag voor controle.
Zolang de school niet ‘luisvrij’ is, wordt er wekelijks gecheckt door de luizenwerkgroep.
Mocht er in een bepaalde combinatiegroep hardnekkig hoofdluis worden geconstateerd,
dan wordt alleen deze groep gecheckt.
Wordt er herhaaldelijk bij hetzelfde kind luis geconstateerd, dan neemt de school contact op
met de ouder(s) met het verzoek contact op te nemen met de GGD. De GGD kan dan samen
met de ouders bekijken hoe de aanpak vervolgd moet worden.
Op de school wordt gebruik gemaakt van zgn. luizenzakken. Alle kinderen gebruiken deze zak
consequent en de leerkrachten houden hier toezicht op.

Nb.
1. Om stigmatisering van kinderen te voorkomen, wordt zo normaal mogelijk met deze
problematiek omgegaan en bespreken de leerkrachten in de klas het hoe en wat m.b.t.
luizen. (Luizen zitten graag in schoon haar enz. enz.)
2. Benodigdheden: satéprikkers + alcohol (70%)

