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Voorkomen en bestrijden, wie is verantwoordelijk?
Ouders en kinderen
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor opvoeding, vorming en verzorging van hun kinderen.
Ouders kunnen kinderen leren zelf om te gaan met de persoonlijke verzorging. De school kan die
verantwoordelijkheid van ouder en kind niet overnemen. Het tijdig waarschuwen van vriendjes en
school, nadat hoofdluis is geconstateerd, kan bevorderen dat besmetting van andere kinderen
vroegtijdig wordt voorkomen of ontdekt. De school heeft een aanvullende, stimulerende en
bewakende rol in de bestrijding van hoofdluis.

Scholen
Kinderen brengen vanaf hun vierde jaar een belangrijk deel van hun tijd op school door. De school
is verantwoordelijk voor de hygiëne en het
leefklimaat op school (dit is ook wettelijk
vastgelegd). In de wet op het basisonderwijs is
tevens gezondheidseducatie als verplicht vakgebied
opgenomen. Het leren omgaan met en het tijdig
bestrijden van hoofdluis is daarom ook een
verantwoordelijkheid van het onderwijs.
Door in de klas gewoon over hoofdluis te praten kan
de school bijdragen aan het leren omgaan met de
persoonlijke verzorging van ieder kind en het
mogelijke taboe rondom hoofdluis doorbreken.
GGD Jeugdgezondheidszorg
De afdeling jeugdgezondheidszorg heeft een
adviserende en coördinerende taak ten aanzien van
hoofdluisbestrijding door bijvoorbeeld voorlichting te
geven aan scholen, leerkrachten en ouders. Ook kan
de GGD helpen bij het opstellen van informatiebrieven.
Zodra in de praktijk blijkt dat de bestrijding thuis en op school onvoldoende effect heeft, kan (indien
gewenst) de medewerker van de GGD een huisbezoek doen.
De taak van de GGD ligt in:

Het geven van voorlichting over het voorkomen en de verspreiding van hoofdluis, aan
leerkrachten en ouders.

Adviseren in het samenwerking tussen ouders, kinderen en school bij het signaleren en
bestrijden van hoofdluis.

Het instrueren van een ouderwerkgroep door middel van een voorlichtingsbijeenkomst over
de controle op hoofdluis. Deze wordt om het jaar op school georganiseerd.

Huisbezoek bij herhaaldelijk luizenprobleem.

Wat te doen bij hoofdluis?
De beste (en niet chemische) methode is de uitkammethode. Gedurende drie weken het haar
dagelijks uitkammen met een metalen netenkam. Let op: dit is niet hetzelfde als een luizenkam!
Op de afbeelding hiernaast is het bovenste gedeelte een luizenkam (vrij grove structuur) en het
onderste gedeelte een netenkam (fijnere structuur).
Behandelen doet u als volgt:
Lichtgekleurde (hand)doek of laken om de schouders (voor de zichtbaarheid van de
luizen/neten)
Haar nat maken (met gewoon water of met een mengsel van ½ kopje azijn-2 kopjes water,
hierdoor laten neten eerder los)
Royaal conditioner aanbrengen (maakt het doorkammen makkelijker)
Klitten uitkammen met gewone kam
Met een netenkam van achter naar voor kammen, over het hele hoofd
Met een netenkam van voor naar achter kammen, over het hele hoofd
Tussendoor steeds de netenkam schoonvegen met een servet of tissue.
In verband met resistentie wordt geadviseerd zo min mogelijk anti-hoofdluismiddel te gebruiken,
alleen op dag 1 en dag 8. Dit middel moet, afhankelijk van het merk dat u gebruikt, het
ingrediënt dimeticon, malathion of permetrine bevatten.

Naast deze behandelmethode moet er gezorgd worden dat de hoofdluis niet terug komt. Daarom zijn
aanvullende maatregelen nodig. Deze activiteiten moeten op hetzelfde moment gebeuren als de
behandeling.
1) Dagelijks controleren van de overige gezinsleden
2) Waarschuwen van de omgeving.

Sinds 2016 zijn er nieuwe richtlijnen wat betreft behandeling.
De luizen zijn overlopers. Ze gaan van hoofd naar hoofd en verspreiden zich als twee hoofden dicht
bij elkaar zijn, bv. tijdens het spelen.
De besmetting vindt daar plaats en zoals uit onderzoek is gebleken, niet via kleding, knuffels en
ander textiel.
Het is daarom niet meer nodig om alles te wassen, in de diepvries te leggen en/of luizencapes te
gebruiken.

Informatiefolder over hoofdluis is te downloaden via de website van de RIVM of
GGD Regio Twente.
Controles op school
Wie?
Op De Esch is een oudercontrolegroep aanwezig. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de
informatieavond gevraagd wie er dat schooljaar behulpzaam wil zijn tijdens de luizencontroles. Voor
deze groep is een groepsapp aangemaakt voor vragen en meldingen. In elke klas zijn er twee of drie
ouders die de controles uitvoeren. Immers, mocht er twijfel zijn, dan weten twee meer dan één.

Wanneer?
Na elke schoolvakantie wordt elke groep op maandagochtend door de ouders gecontroleerd. Het is
belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen en bovendien de hele school tegelijk, om eventuele
besmetting te constateren en verspreiding te voorkomen. De luizencontroles staan op de kalender
vermeld, zodat ouders op de hoogte zijn.
Ook bij meldingen tussendoor worden de ouders gevraagd om de hele groep te controleren.
Waar?
De controles vinden buiten de klas plaats, in de gang, in de speelzaal of het handvaardigheid lokaal.
Waarmee?
In elke klas bevindt zich een bakje met daarin een klassenlijst voor de notaties van de controle, een
luizenkam, satéprikkers, een pompje desinfect voor de handen, een flesje alcohol, een gewone kam
en haargel. Per vleugel is er bovendien een flacon bestrijdingsmiddel aanwezig voor onmiddellijke
behandeling.
Werkwijze

Alles gebeurt in overleg met de groepsleerkracht.


De eerste kinderen van de lijst gaan mee naar de gang. Zij geven in de klas een seintje voor
het volgende kind en zo wordt de hele klas gecontroleerd.



Controleer vooral op de volgende plaatsen:
De haren achter de oren
De kruin
De haren in de nek
De haren onder de pony

-

Til de haren op (eventueel met behulp van een satéprikker of kam)



Registreer de bevindingen op de leerlingenlijst. Registreer als volgt:
Oké = geen neten, geen luizen
GN = geen neten
ON = oude neten, de neten zitten verder van de hoofdhuid
VN = verse neten, de neten zitten dicht op de hoofdhuid
L
= luizen
A = kind was afwezig



Als er luizen /verse neten worden gevonden, volgt onmiddellijk behandeling met
bestrijdingsmiddel, met name bij de haarwortel. Hierna kan het kind gewoon terug de klas
in.
Na gebruik dient het materiaal gereinigd te worden.




Aan het eind van de controle wordt de lijst met bevindingen naar de leerkracht van de
gecontroleerde groep gebracht.



De leerkracht neemt contact op met de ouders van de kinderen waarbij verse neten of luizen
gevonden zijn. De leerkracht stuurt aan alle ouders een mail met vermelding van luizen bij
een
kind
in
de
groep
en
de
datum
van
de
nacontrole.



Als luizen of verse neten in een groep geconstateerd worden, vindt na drie weken een
nacontrole plaats. Wanneer u uw groep gaat nacontroleren, moet niet alleen onderling,
maar ook met de groepsleerkracht overlegd worden. Ook gaat er via een mail een melding
naar alle ouders. De leerkracht regelt dit.



De leerkracht geeft dit door aan de directie.



De leerkrachten heeft de verschillende digitale brieven in bezit. (zie bijlagen)

Luizencontrolelijst
Groep:
Leerkracht(en):
Naam

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Notatie:
Oké = geen neten, geen luizen
GN = geen neten
ON = oude neten

VN = verse neten
L = luis
A = kind was afwezig

Geachte ouder/verzorger,
Bij de afgelopen controle op hoofdluis is door de ouderwerkgroep vastgesteld dat er hoofdluis
voorkomt in de groep van uw kind. Daarom zal de ouderwerkgroep een nacontrole uitvoeren in de
groep van uw kind.
Deze controle zal uitgevoerd worden over 3 weken, op ……………………………….
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag geen gel in het haar heeft en geen “ingewikkeld”
kapsel heeft. Dit maakt het voor de controleouders gemakkelijker om vlot te kunnen controleren.
Als er hoofdluis bij uw kind geconstateerd wordt, neemt de leerkracht contact met u op.
Wilt u zelf ook uw kind(eren) op dit moment iets vaker controleren, zodat we samen “de hoofdluis”
weer de baas worden.
Verdere informatie over controleren en behandelen kunt u vinden op de site van de RIVM.
Mocht u informatie willen, kunt u contact opnemen met Marjolein
marjolein@grondman.org of Gerry Nijenhuis (school) g.nijenhuis@konot.nl .
Met vriendelijke groet,
De ouderwerkgroep luizencontrole.

Grondman

(ouder)

Geachte ouder/verzorger,
Naar aanleiding van een melding van hoofdluis bij een kind in de groep hebben
de controleouders een extra controle gehouden.
Een nacontrole is over 3 weken, op …………………………
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag geen gel in het haar heeft en geen “ingewikkeld”
kapsel heeft. Dit maakt het voor de controleouders gemakkelijker om vlot te kunnen controleren.
Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, neemt de leerkracht contact met u op.
Wilt u zelf ook uw kind op dit moment iets vaker controleren, zodat we samen
“de hoofdluis” weer de baas worden.
Voor informatie over controleren en behandelen kunt u terecht op de site van de RIVM.
Met vriendelijke groet,
De ouderwerkgroep luizencontrole.

Luizencontrole
Na de vakantie is er weer luizencontrole door de ouders
van de luizenwerkgroep. Wilt u er voor zorgen dat uw
kind dan geen gel in de haren heeft en ook geen
ingewikkeld kapsel heeft. Dit maakt het werk van de
controleurs gemakkelijker.
Verder is het natuurlijk altijd handig om uw kind
tussendoor eens te controleren als het jeuk op het hoofd
heeft. Mocht u luizen aantreffen, sein dan altijd de
school in, zodat we de rest van de klas kunnen
controleren.
Het hebben van luizen is geen schande, iedereen kan ze
ergens oplopen.
Op de website van de RIVM staat actuele informatie
over luizencontrole en luizenbehandeling en op YouTube staat een handig instructiefilmpje.

