Protocol bestrijding hoofdluizen De Fontein
oktober ’17
Algemeen
• Betrokken partijen zijn ouders, school, klassenouders, controle-ouders/verzorgers en
OR/LOT
• Ieder heeft vanuit zijn rol een eigen verantwoordelijkheid en taken in de aanpak van de
luizenproblematiek
• De aanpak, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het zogeheten
luizenprotocol
• De aanpak wordt vastgesteld door school, OR en MR en aangepast indien nodig
Ouders
Ouders zijn verantwoordelijk voor de controle en bestrijding van de luis van hun kind thuis en
het melden op school
Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij:
• Hun kind thuis regelmatig controleren op hoofdluis
• Op school melden als hun kind luizen heeft
• Verantwoordelijkheid nemen voor het bestrijden van luizen
• Er rekening mee houden dat op de eerste woensdag na de vakantie gecontroleerd
wordt op luis en hun kind dus schoon en loshangend haar heeft
School
School is verantwoordelijk voor de uitvoering van het luizenbeleid en het contact met
ouder(s)/verzorger(s)
De school:
•
•
•
•

Communiceert naar ouder(s)/verzorger(s) over luizenaanpak en protocol in
samenwerking met LOT in de Schoolgids
Informeert betreffende ouder(s)/verzorger(s) over constatering van luizen in een
groep via een brief
Brengt ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte indien er sprake is van luis en/of neten
Schakelt indien nodig de GG en GGD in.

OR
De Ouderraad heeft een faciliterende rol in de uitvoering van het beleid
Coördinator LOT (Luizen Opsporings Team):
• Zorgt voor de coördinatie van de uitvoering van het luizenbeleid en de controles. Dit
betekent dat uitvoering van het luizenbeleid altijd in overleg gaat en na afstemming
met de coördinator
• Zorgt dat nieuwe controle-ouder(s)/verzorger(s) instructie krijgen
• Neemt initiatief tot het werven van ouder(s)/verzorger(s) voor LOT, hetzij direct
hetzij via de klassenouders
• Coördineert de uitvoering van controles op elke eerste woensdag na een
schoolvakantie
• Gaat discreet om met namen van kinderen waar luis geconstateerd is
• Zorgt voor communicatie LOT/OR over luizencontrole naar de LLOT (Leerkracht
Luizen Opsporings Team)
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• Zorgt dat alle controle-ouder(s)/verzorger(s) en klassenouders beschikken over het
luizenprotocol.
Klassenouder
De klassenouder heeft een ondersteunende rol bij de uitvoering van de luizencontroles
• De klassenouder werft actief 2 controle-ouder(s)/verzorger(s) voor de klas per
controle
• Streven is zoveel mogelijk vaste controle-ouder(s)/verzorger(s) per schooljaar
Controle-ouder(s)/verzorger(s)
De controle-ouder heeft een uitvoerende rol bij de controle van luizen
• De controle-ouder(s)/verzorger(s) wordt in principe ingezet in de klas van het
eigen kind
• De controle-ouder(s)/verzorger(s) voert controles uit conform de afspraken in het
luizenprotocol
• Alle nieuwe controle-ouder(s)/verzorger(s) krijgen vooraf een instructie
• Alle controle-ouder(s)/verzorger(s) ontvangen het luizenprotocol
• De coördinator LOT kan, bijvoorbeeld bij een tekort aan controleouder(s)/verzorger(s) in andere klassen, de controle-ouder(s)/verzorger(s) vragen
in een andere klas te controleren.
Richtlijnen GG en GD
Volgens richtlijnen van GG en GD zijn maatregelen in omgeving (zoals luizenzakken) niet
meer nodig. In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen, eventueel in
combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Maatregelen
zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen het gebruik van luizencapes en het
stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig.
Nieuwe antihoofdluismiddelen.
Sinds 2012 zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam
bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft een fysische werking: bij
een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een
tekort aan zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen
bewezen. Deze behandeling leidt niet tot resistentie-ontwikkeling.

Onderwerp: Een ouder/verzorger geeft aan dat zijn of haar kind luis heeft.
Stap 1: Een ouder/verzorger meldt aan de groepsleerkracht dat zijn of haar kind luis heeft.
Stap 2: De groepsleerkracht geeft de luizenmelding door aan het LLOT.
Stap 3: Het LLOT geeft de luizenmelding door aan het LOT.
Stap 4: LOT spreekt met het LLOT een datum af om na twee weken een luizencontrole uit te
voeren in de klas waar luizen zijn gesignaleerd.
Stap 5: In de desbetreffende klas waar luizen zijn gesignaleerd wordt er dezelfde dag een
informatiebrief meegegeven aan de kinderen dat er luis heerst. De informatiebrief haalt de
leerkracht van de server (team/commissies/LOT/ouderbrief constateren hoofdluis).
Stap 6: Twee weken nadat er luizen zijn gesignaleerd vindt er opnieuw een controle plaats
voor de hele klas, het LOT regelt deze controle.
Stap 7: Zo nodig wordt stap 5 herhaald
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Stap 9: Als er na drie keer nog luizen worden gesignaleerd, dan wordt de verdere aanpak
met de directie en eventueel de GGD besproken
Onderwerp: Het LOT signaleert na een algemene controle dat er in een klas luis
heerst.
Stap 1: Het LOT constateert dat er in een klas luis heerst.
Stap 2: Het LOT geeft de melding door aan de desbetreffende groepsleerkracht en aan het
LOTT.
Stap 3a: Als er sprake is van “lopende luis” worden ouder(s)/verzorger(s), zo spoedig
mogelijk na de constatering, gebeld door de groepsleerkracht met het verzoek hun kind op
te halen van school en te behandelen.
Stap 3b: Als er sprake is van neten worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht
(voor-of bij het uitgaan van de school) door de groepsleerkracht met het verzoek hun kind
te behandelen.
Stap 4: De coördinator van het LOT team spreek met de LLOT een datum af om na twee
weken een luizencontrole uit te voeren in de klas waar luizen zijn gesignaleerd.
Stap 4: LOT spreekt met de leerkracht een datum af om na twee weken een luizencontrole
uit te voeren in de klas waar luizen zijn gesignaleerd en stelt LLOT hiervan op de hoogte.
Stap 5: In de desbetreffende klas waar luizen zijn gesignaleerd wordt er dezelfde dag een
informatiebrief verstuurd aan de ouder(s)/verzorger(s) dat er luis heerst. De
informatiebrief haalt de leerkracht van de server (team/commissies/LOT/ouderbrief
constateren hoofdluis).
Stap 6: Twee weken nadat er luizen zijn gesignaleerd vindt er opnieuw een controle plaats
voor de hele klas, de LOT regelt deze controle.
Stap 7: Zo nodig wordt stap 5 herhaald.
Stap 9: Als er na drie keer nog luizen worden gesignaleerd, dan wordt de verdere aanpak
met de directie en eventueel de GGD besproken
Taakverdeling schooljaar 2017/2018
Coordinator/ LOT (Luizen OpsporingsTeam): Yvonne van den Broek, Denise Milo
LLOT (Leerkracht Luizen OpsporingsTeam): Ingeborg Hokken
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