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Algemeen








De luizencontrole wordt gedaan per groep door de hulpouders zich hebben opgegeven.
Iedere groep heeft zijn eigen luizenouders. Binnen dit groepje is er 1 ouder die de coördinerende taak
op zich neemt.
Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Verdere acties, vragen of op- aanmerkingen door
ouders worden door de School Coördinator Hoofdluis en eventueel het schoolteam opgepakt.
Plaats van de controle is buiten de klas.
Een luizenouder blijft te allen tijden discreet; dat betekent o.a. dat er in het bijzijn van kinderen niet
gesproken wordt over de uitkomsten van de controles. De resultaten van de controle worden alleen
met leerkracht en/of School Coördinator Hoofdluis gedeeld.
Je bent luizenouder voor een heel schooljaar. Aan het einde van het schooljaar zal de School
Coördinator Hoofdluis/ groepsleerkracht je vragen of je het jaar erna weer beschikbaar bent.
School Coördinator Hoofdluis




De School Coördinator Hoofdluis is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de luizencontroles.
Hij/ zij is aanspreekpunt voor de Groep Coördinator.
Hij / zij beschikt over de e-mailadressen van alle betrokken hulpouders.
Groep Coördinator Hoofdluis






De Groep Coördinator Hoofdluis coördineert, indien gewenst in overleg met de groepsleerkracht, de
groep hulpouders van de betreffende groep.
Hij / zij zorgt dat er steeds voldoende hulpouders aanwezig zijn voor een controle.
Hij / zij beschikt over de e-mailadressen van betrokken hulpouders.
Hij / zij stuurt personen die klachten of op- of aanmerkingen hebben door naar de groepsleerkracht of
School Coördinator Hoofdluis.
Planning controles







Alle klassen worden in de eerste week na iedere vakantie gecontroleerd.
De School Coördinator Hoofdluis communiceert de kalender voor het hele schooljaar aan het begin
van het jaar.
De Groep Coördinator stemt met de overige hulpouders, vóór een vakantie, de specifieke dag af.
(Luizen)ouders en leerkrachten kunnen per mail worden herinnerd aan de controle.
Indien je onverhoopt niet kunt meld je dat tijdig, via mail, bij de Groep coördinator.

De controle zelf






De Groep Coördinator of groepsleerkracht legt op de dag van de controle in elke groep een checklijst
en cocktailprikkers klaar.
De cocktail prikkers worden gebruikt om het haar in strengen te verdelen en te controleren. We
gebruiken geen kam vanwege de kans op besmetting.
Bij controle van het haar extra aandacht geven aan de warmste plaatsen op het hoofd: Achter de
oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony.
Een hoofdluis is een grijsblauw insect, 2 à 4 millimeter groot. Als hij bloed heeft gedronken, is hij
roodbruin.
Neten zijn eitjes van de hoofdluis. Ze zijn lichtgrijs /-bruin van kleur en zitten vastgeplakt aan een haar,
vlakbij de hoofdhuid.
Achtergrondinformatie:
Wat is hoofdluis?
Een hoofdluis is een grijsblauw insect, 2 à 4 millimeter groot. Hij leeft van mensenbloed. Als hij bloed
heeft gedronken, is hij roodbruin. Om aan bloed te komen, bijt hij. Daarbij geeft hij wat speeksel af,
waardoor het bloed minder snel stolt. Een allergische reactie op dat speeksel veroorzaakt de jeuk.
Hoofdluizen zijn parasieten en kunnen niet zonder de mens. Ze blijven het liefst op iemands hoofd
zitten. Gescheiden van hun gastheer blijven ze maximaal 48 uur leven.
Een luizenleven
Een volwassen luizenvrouwtje legt 5 à 9 eitjes per etmaal. Dat zijn de neten. Die zitten vastgeplakt
aan een haar, vlakbij de hoofdhuid. In de basis spreekt men over een afstandsregel, waarbij er
verschil is tussen oude neten (verder dan 2 cm van de hoofdhuid verwijderd) en nieuwe neten (< 2
cm, tot op de hoofdhuid). Na 6 tot 9 dagen komen daar larfjes uit. De lege hulsjes van de neten blijven
aan het haar geplakt zitten. Zo`n larve is na 7 à 10 dagen zelf volwassen en kan dan ook weer eitjes
leggen.
Hoe krijg je hoofdluis?
Waar kinderen veel contact met elkaar hebben, zoals op school, kan de hoofdluis welig tieren. De
beestjes kunnen direct oversteken van het ene hoofd naar het andere. Het overlopen van luizen via
jassen e.d. is nooit aangetoond en heeft een (zeer) laag risico / kans Luizen kunnen niet vliegen of
springen, maar wel lopen. Natuurlijk kunnen ook volwassenen hoofdluis krijgen.
Resultaten van de controle




De resultaten van de controle worden op de eerder genoemde checklijst geregistreerd.
De groepsleerkracht wordt geïnformeerd als er kinderen met hoofdluis zijn of als er een vermoeden
van hoofdluis wordt geconstateerd.
In het geval van een besmetting










In het geval van besmetting informeert de groepsleerkracht de ouders van een besmet kind. In
tegenstelling tot eerder beleid, volgen ook wij de nieuwe richtlijnen. Dat betekent dat kinderen NIET
naar huis worden gestuurd.
De behandeling thuis bestaat uit meerdere malen per dag kammen. De school hanteert de richtlijnen
opgesteld door de g&gd. Voor meer informatie:
http://www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg/voor_scholen/hoofdluis
Indien er tijdens de eerste controle hoofdluis en/of neten is geconstateerd volgt er na twee weken een
her-controle.
Indien daarbij ook hoofdluis en/ of neten wordt geconstateerd, volgt er 1 week later een na-controle.
Dit is de laatste controle.
Hiermee is de schoolcontrole gestopt. Indien er ook tijdens de na-controle nog steeds hoofdluis en/of
neten wordt geconstateerd is het aan de leerkracht en directie om gepaste maatregel te nemen.
Gedurende de hele periode van controles geldt dat er gecommuniceerd wordt met de ouders van een
kind met hoofdluis.
Vragen



Indien je vragen hebt over de controles op school kun je contact opnemen met de School Coördinator
Hoofdluis. Schooljaar 2012-2013: Ivo Gerritsen.

