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Ervaring leert dat frequente luizencontrole resultaat heeft. Hoofdluis is een vervelende en hardnekkige
zaak. Luizen verspreiden zich snel en gemakkelijk in een schoolklas en voor de bestrijding van de luizen
is het belangrijk om snel een besmetting waar te nemen en elkaar daarover te informeren.
•
•
•
•
•

Het aantal luizenbesmettingen neemt af.
De kinderen wennen aan de controles en dat werkt taboe doorbrekend. controleren op luizen is
niet gek, maar wordt heel normaal.
Wanneer meerdere ouders per toerbeurt controleren kost het niet veel tijd.
( b.v. met twee ouders een half uur voor het einde van de les ).
De ouder leert alle leerlingen goed kennen.
Met z’n tweeën controleren is erg gezellig.

luizencontrole-protocol :
1. Elke klas heeft een luizencoördinator met één of meer ouders die de kinderen wekelijks op luizen
en neten kunnen controleren. Dit spreekt de leerkracht elk schooljaar na de zomervakantie met
de ouders af.
Is de klas luizenvrij, dan worden de controles tweewekelijks uitgevoerd.
2. Als er luizen geconstateerd zijn in de klas krijgen alle ouders uit die klas een mailtje van de
luizencoördinator met de oproep om met een luizenkam de haren van alle gezinsleden tweemaal
per week te kammen.
3. Wanneer een kind besmet is zal de luizencoördinator dat aan de ouders van dat kind mondeling
of via mail melden.
4. Daarnaast wordt iedereen die thuis luizen en/of neten bij het kind aantreft, vriendelijk verzocht
dit aan de eigen leerkracht te melden.
5. De GGD kan tevens een ondersteunende rol spelen bij het behandelen van luizen, thuis.
6. Wanneer blijkt dat de besmettingen zich blijven herhalen worden de ouders, via de leerkracht,
verzocht contact op te nemen met onze schoolarts, Mena Kiene. Wanneer dit uitblijft zal de
schoolarts binnen een maand contact opnemen met de desbetreffende ouders.
•
•

Er zijn verschillende wijzen van behandeling:
Chemisch + aanvullend kammen met de nissakam.
Kammen alleen met de nissakam kan ook, maar dan is zorgvuldigheid en geduld de voorwaarde.
(let op: met een stofkam kun je alleen de levende luizen meekammen).

!! Het is heel interessant om via www.schooltv.nl/beeldbank te zoeken naar de video
“kriebelbeestjes op je hoofd”. Je kunt dan zien hoe de luizen en neten er uitzien, hoe luizen zich
verspreiden en hoe je ze kan bestrijden.
Er zijn vele manieren om hoofdluis aan te pakken maar één methode die werkt en niets met chemische
middelen te maken heeft is die van het aloude kammen met de luizenkam. Zo’n kam koop je gewoon in
de apotheek. Regelmatig nakijken en af en toe kammen is makkelijk en effectief.
Zo voorkom je dat je plotseling geconfronteerd wordt met hoofdluis in het gezin.
Is de hoofdluis zeer hardnekkig dan valt het gebruik van een speciale shampoo te overwegen. Deze is via
de apotheek te verkrijgen.

