Protocol luizenbestrijding
Elke eerste woensdag na de vakantie worden alle kinderen gescreend. De ouders
gaan de groepen in. Bij constatering van luizen of neten bij en kind, wordt de
coördinator luizencontrole gewaarschuwd. De coördinator noteert de naam van
het kind en heeft oog voor eventuele broertjes/zusjes in andere klassen.
Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt de screening na twee weken
herhaald.
De luizenouders vullen de briefjes, nadat de hele school is gescreend, in en geven
die aan de betreffende leerkracht(en) om uit te delen in de groep.
In onderstaand schema is duidelijk welke gevolgen het screenen heeft;

Eerste screening
Geen luizen/neten in de
school

Eerste woensdag na de
vakantie
Geen actie

Geen luizen/neten in de
groep en bouw.
Geen luizen/neten in de
groep, wel in de bouw
Wel luizen in de groep
Meer dan drie groepen in de
school

Geen actie

Tweede screening

Na twee weken

Geen luizen/neten in de
school

Geen actie

Geen luizen/neten in de
groep en bouw.
Wel luizen in de groep

Geen actie

Hele bouw een brief(zie
bijlage 1)
Hele bouw een brief
Hele school een brief

Leerkracht belt ouders
van kind met luizen *

*Uiteraard betreft het hier een kind dat bij de eerste screening ook luizen had.
In dit gesprek wordt er gesproken over de volgende vragen. Waarom heeft de
behandeling gefaald. Is er zorgvuldig behandeld? Is er resistentie ontstaan of is
het kind opnieuw besmet geraakt en zo ja, via welke besmettingsbron. De
leerkracht doet van dit gesprek melding bij de directeur.
Na dat gesprek wordt er in overleg met coördinator en directeur een plan
opgesteld waarbij de GGD geraadpleegd wordt.

BIJLAGE 1:

Geachte ouder(s), verzorger(s) van ………………………….groep……………..
Vandaag heeft op de Kinderkring de luizenpluis plaats gevonden, met het
volgende resultaat.
Bij uw kind zijn gevonden:
O geen luizen of neten; wij verzoeken u, ter preventie, uw kind iedere twee
weken te controleren op hoofdluis.
O neten minder dan twee en een halve centimeter van de hoofdhuid. Het is niet
te zien of deze neten jonge luizen bevatten, leeg zijn of door behandeling
gedood zijn. Wij verzoeken u uw kind veertien dagen te kammen met een
luizenkam.
O levende luizen en neten. Om verdere uitbreiding te voorkomen verzoeken we u
per direct te behandelen. Graag ook de directe omgeving inlichten, zodat ook zij
snel actie kunnen ondernemen.

In de bouw als geheel is;
O geen hoofdluis geconstateerd.
O wel hoofdluis geconstateerd. Omdat het kijken naar hoofdluis bij het
klassikaal screenen geen 100% zekerheid geeft, vragen wij u uw kind veertien
dagen te kammen met een luizenkam.

In de school als geheel is:
O in meer dan drie groepen hoofdluis aangetroffen. Omdat het kijken naar
hoofdluis bij het klassikaal screenen geen 100% zekerheid geeft, vragen wij u
twee weken uw kind dagelijks op hoofdluis te controleren door te kammen met
een luizenkam.
Op onze website staan tips ter bestrijding van hoofdluizen.
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Bij uw kind zijn gevonden:
O geen luizen of neten; wij verzoeken u, ter preventie, uw kind iedere twee
weken te controleren op hoofdluis.
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Voorstel voor te ondernemen acties:
Officieel instellen werkgroep luizenpluis, communicatie naar ouders via de
nieuwsbrief en informatie op de website.
Scholing luizenouders, (onderstaande mail heb ik naar Eefje gestuurd.)
Tijdens de training wordt in gegaan op de volgende onderwerpen:
algemene voorlichting over luizen;
wat zijn de aandachtspunten voor het opstarten of voortzetten van een luizen oudergroep als (on)ervaren
ouder;
uitwisselen van ervaringen;
doen we het volgens de juiste methode en inzichten?
De twee data voor dit komend schooljaar zijn:
Datum
Woensdag 29 september 2010

Tijdstip
09.30 – 11.00 uur

Woensdag 16 maart 2011

09.30 – 11.00 uur

Plaats
Restaurant “De Vrienden”
Uranusstraat 500
Alphen aan den Rijn
Restaurant “De Vrienden”
Uranusstraat 500
Alphen aan den Rijn

Marjo Dethmers september 2010
14 september 2010

Bespreken in OC, aangepaste versie
naar MR

21 september 2010

Bespreken in MR

28 september 2010

Bespreken in TV

12 oktober 2010

Vaststellen in OC

