Protocol hoofdluis

OBS De Lytse Terp

Woord vooraf
Op bijna alle basisscholen is het constateren van hoofdluis bij kinderen een jaarlijks
terugkerend probleem. Zo ook op de OBS De Lyste Terp. Regelmatig krijgen wij meldingen
van ouders dat zij bij hun kind(eren) hoofdluis hebben geconstateerd.
In de afgelopen jaren is ook regelmatig de discussie gevoerd, zowel in de
vergaderingen van het schoolteam als die van ouderraad (OR) en
medezeggenschapsraad (MR), hoe dat probleem het beste aangepakt zou kunnen
worden. Zonder daarbij de belangen van de school, de ouders/verzorgers en hun kinderen
uit het oog te verliezen.
In januari 2013 is de discussie opnieuw gevoerd. Daarbij is in samenwerking met het
kriebelteam en de directie een hoofdluisprotocol ingevoerd
Minnertsga, februari 2013

Het kriebelteam,
Renske Deelstra en Femke Wiersma

Dit protocol bevat de volgende onderdelen:
1. Beleid
2. De procedure
3. De controle en de werkwijze van het kriebelteam
4. Wat werkt wel, wat werkt niet.
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1 Beleid
Het voorkomen van hoofdluis is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers . Omdat het verschijnsel hoofdluis nooit helemaal uit te bannen valt, is dit
protocol opgesteld.
Dit hoofdluis protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen aan alle bij de school betrokken
personen over hoe de school wenst om te gaan met de bestrijding en de voorkoming van hoofdluis
bij de leerlingen en wellicht het schoolteam.

De Lytse Terp hanteert het volgende BELEID.
1, Er wordt in de week na iedere schoolvakantie door het kriebelteam preventief gecontroleerd bij
alle kinderen in alle groepen.
2, Wanneer door een ouder/verzorger/leerkracht melding wordt gemaakt van een geval van actieve
hoofdluisbesmetting, dan wordt door het kriebelteam gecontroleerd bij de leerlingen van
de betrokken groepen.
3, Indien bij een kind hoofdluis geconstateerd is dan worden de ouders/ verzorgers daarover
telefonisch door de leerkracht op de hoogte gebracht. Het kind krijgt een folder mee en
ouders/verzorgers worden gevraagd hun kind te behandelen.
4, Na constatering van hoofdluis worden de ouders middels een brief aan de betreffende klas(sen)
en een melding in het “Lytse Nijs” op de hoogte gesteld.
5, Op de website kunnen ouders onder rubriek protocollen nadere informatie lezen over behandeling
van hoofdluis.
6, Het gebruik van een luizenzak wordt verplicht gesteld voor alle leerlingen.
7, Indien behandeling geen resultaat heeft wordt de directie in geschakeld.
8, De GGD wordt geïnformeerd, indien ouders/verzorgers niet meewerken aan de behandeling
Dit geldt ook indien de behandeling niet leidt tot gewenst resultaat.
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2.De procudure
Wanneer bij een preventieve controle actieve hoofdluis wordt geconstateerd, dan
meldt het kriebelteam dit terstond aan de desbetreffende leerkracht.
Deze onderneemt de volgende actie(s):
1. De leerkracht van de betrokken groep wordt geïnformeerd.
2. Het gehele team wordt geïnformeerd.
3. De leerkracht neemt contact op met de ouders.
4. Een standaardbrief ten behoeve van de ouders/verzorgers wordt aan het kind met
hoofdluis meegegeven.
( In deze brief wordt gemeld dat eventuele broertjes en zusjes ook behandeld dienen te
worden)
5.De meisjes met lange haren uit de groep waar hoofdluis is geconstateerd,
wordt gevraagd hun haar in een staart te doen ( niet los).
7. In het Lyts Nijs komt een algemene melding.
8. Na 7 dagen vindt wederom controle plaats door het kriebelteam in de groep
waar hoofdluis is geconstateerd. Dan zijn er twee mogelijkheden:
a) Het kind bij wie eerder hoofdluis was geconstateerd, is schoon. Er worden
geen luizen of neten meer aangetroffen. De leerkracht deelt de ouders
telefonisch mee dat de bestrijding effectief is geweest.
b) Er zijn nog luizen en neten aanwezig. Er gaat wederom een standaardbrief
naar de ouders, dat de bestrijding onvoldoende was. Na 7 dagen vindt er
opnieuw een controle plaats.
9. Het kan bij hernieuwde controle voorkomen dat blijkt, dat ouders geen
maatregelen hebben genomen ter bestrijding. In dat geval neem de directie contact op met de GGD
en ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.

3.De controle en de werkwijze van het kriebelteam
1. Er zijn twee soorten controles op school
A. De preventieve controle.
Deze vindt plaats in de week na iedere schoolvakantie, dus 5x per jaar.
B.De hercontrole.
Deze vindt uiterlijk 7 dagen na constatering van hoofdluis plaats.
2. Alle controles vinden plaats buiten het klaslokaal, zo mogelijk in een aparte ruimte.
3. Het kriebelteam noteert op een leerlingenlijst zijn / haar opmerkingen.
4. Het kriebelteam is vanwege privacy redenen gehouden te zwijgen naar
derden, met uitzondering van de directie en de leerkracht, over hun ervaringen bij
de controles.
5. Alleen de leerkracht/directie heeft contact met de ouders/verzorgers over een constatering van
hoofdluis.
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4. Middelen, wat werkt niet
Er wordt naar allerlei middelen gegrepen om hoofdluis te bestrijden, zowel naar verschillende
bestrijdingsmiddelen, als naar ‘preventieve’ middelen. Hierover kunnen we duidelijk zijn: NIETS helpt
preventief. Laat “preventieve” middelen staan in plaats van je geld te spenderen aan iets dat niet
werkt. Daarnaast bestaan er wel degelijk gevaren / bijwerkingen voor sommige middelen:
*officiële bestrijdingsmiddelen, zoals Prioderm, Loxazol, Noury en Paraspray, mogen niet vaker dan
2x per jaar gebruikt worden. Het gaat dan om 2 behandelingen, waarbij een behandeling uitgaat
van 2x insmeren met het bestrijdingsmiddel. Dit maximum is gesteld omdat er giftige stoffen
(pesticiden) in deze middelen zitten, die via de huid in de bloedbaan van het kind komen. Dit is niet
onschadelijk!
*Zogenaamde preventieve middelen als lavendelolie en tea tree-olie moeten zeer voorzichtig
gebruikt worden. Vooral tea tree olie heeft een goede naam in de preventie van hoofdluis. Maar
deze olie is in de pure vorm (essentiële olie, klein flesje) na 5 druppels giftig voor mensen. Daarnaast
kan er contacteczeem ontstaan bij het gebruik van deze olie. Lavendelolie en tea tree olie kunnen
beide ook groeiafwijkingen veroorzaken bij jongens uit onderzoek bij jongens blijkt dat een zeer
kleine hoeveelheid van deze oliën bij langdurig gebruik kunnen zorgen voor het ontwikkelen van
‘vrouwelijke’ vormen (borstontwikkeling ed.) (zgn. gynaecomastie). Dit trekt weg na stoppen van het
gebruik van de olie.
*Tevens is de elektrische netenkam weer in opmars. Deze kam is geen officieel bestrijdingsmiddel
voor hoofdluis. Bij sommige mensen werkt het wel, maar bij de meesten niet of onvoldoende. Deze
kam kost rond de € 30,00

Wat werkt wel van de middelen?
- Zorg voor een goede kam. Dit is een zogenaamde netenkam, dat is een kam met metalen tanden.
Het mag een kam zijn met een dubbele rij tanden, of met extra lange tanden (kamt makkelijker bij
dik en/of krullend haar). Het belangrijkste zijn de metalen tanden. Deze kunnen namelijk niet wijken
en dus kunnen de (kleine) luizen er niet tussendoor lopen.
- De bovengenoemde bestrijdingsmiddelen Prioderm, Loxazol, Noury en Paraspray werken. De luis
wordt echter wel steeds resistenter, dus kan het gebeuren dat het onvoldoende aanslaat. Er wordt
geadviseerd om naast het bestrijdingsmiddel ALTIJD te kammen = 14 dagen kammen met een
netenkam. Met het kammen haal je de luizen echt uit het haar – dit is de echte behandeling.
- Er zijn een nieuw middelen die geen pesticiden bevat, maar dimeticon: XTluis bijvoorbeeld. Door
dimeticon stikken de luizen. Hierdoor kunnen luizen niet resistent worden. XTluis is wetenschappelijk
onderzocht en wordt landelijk ook geadviseerd. Het middel is op siliconenbasis, waardoor het
kammen ook makkelijker verloopt. Er komen heel goede geluiden over dit middel. Ook hierbij geldt:
ook 14 dagen kammen met een netenkam!
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