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Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren en bestrijden
van hoofdluis bij hun kind.
Als een ouder/verzorger hoofdluis of neten constateert bij zijn/haar kind, dan
meldt hij/zij dat op school bij de leerkracht/bso/sportvereniging. Bij elk nieuw
geval in één klas wordt de betreffende groep gecontroleerd door de luizenouders.
De ouder wordt op de hoogte gebracht door de leerkracht en verzocht hun kind
gelijk te behandelen na schooltijd.
]Ter ondersteuning van de ouders/verzorgers en ter voorkoming van een
epidemie controleren de luizenouders de kinderen na elke vakantie van minstens
een week.
Bij geconstateerde luizen of neten geeft de luizenouder dit door aan de
groepsleerkracht. De week daarna vindt opnieuw controle plaats van alle
leerlingen in de groep.
De groepsleerkracht belt na schooltijd de ouders en vraagt om acute behandeling
van het kind.
De ouders van de betreffende groep krijgen die dag een mail, waarin de ouders
worden ingelicht over de aanwezigheid van hoofdluis in de betreffende groep.
Het lokaal van de betreffende groep wordt door de leerkracht gecontroleerd op
bronnen van besmetting en eventueel gereinigd. (huishoek, verkleedspullen,
e.d.). De leerkracht handelt adequaat.
Mocht een leerling na twee weken niet luizenvrij zijn, dan neemt iemand van het
managementteam contact op met de ouders om voor handelingsadviezen
eventuele externe instanties (hulpverlening GGD Gelderland- Midden) in te
schakelen.

Hieronder treft u informatie en verwijzingen aan naar methodes en middelen ter
voorkoming en bestrijding van hoofdluis;



De flyer met informatie van Hulpverlening GGD Gelderland Midden is hier te
bekijken;



Filmpje luizencontrole / luizenpluizen (duurt nog geen 5 minuten)
https://youtu.be/HNkgAIxy1zo



Hoofdluizen zijn ongevleugelde insecten die geelbruin tot grijs-wit van kleur zijn
en zes poten met klauwtjes hebben waarmee ze zich vastgrijpen. Luizen hebben
ongeveer de grootte van een sesamzaadje en kunnen niet vliegen of springen. Ze
verplaatsen zich door te kruipen. Ze leven als parasiet op de behaarde hoofdhuid
van mensen en kunnen dan ongeveer dertig dagen in leven blijven.

