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Informatie over hoofdluis
Hoofdluis is geen ziekte, maar iets dat iedereen kan overkomen. Hoofdluis kan vooral een probleem
zijn voor de omgeving, vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen waar veel
mensen/kinderen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een op de ander over
worden gebracht.
Hoofdluis komt voor op gewassen haar, maar ook op ongewassen haar. Hoofdluizen kunnen niet
vliegen of springen. Het zijn ‘overlopers’, die van het ene hoofd naar het andere hoofd overlopen, als
de hoofden dicht bij elkaar komen. Hoofdluis haalt zijn/haar voedsel uit mensenbloed. Na het
bloedzuigen krijgt de luis een rodere kleur, normaal is de luis grijs/bruin van kleur. Hoofdluis
verspreidt zich razend snel. Hoe eerder we erbij zijn, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich
uitbreidt. Vaak controleren, zowel thuis als op school, is belangrijk en vraagt een goede
samenwerking tussen school en ouders.
We praten open met de kinderen over hoofdluis in het algemeen, om het geen taboe te laten zijn en
er voor te zorgen dat hoofdluis geen pestonderwerp wordt. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat
je je er niet voor hoeft te schamen, maar dat het wel noodzakelijk is om snel te handelen bij
constatering van hoofdluizen, om verspreiding te voorkomen. Hoofdluis gaat niet vanzelf weg,
behandeling is dus noodzakelijk!
In de eerste week na iedere vakantie worden alle kinderen per groep gecontroleerd op hoofdluis.
( zie jaarkalender ) Twee weken na de controle vindt er een hercontrole plaats van de klassen waar
hoofdluis was geconstateerd. Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind
hoofdluis heeft, organiseert de groepsleerkracht een extra controle.
Met de controlerende ouders en leerkrachten worden instructies gegeven en afspraken gemaakt hoe
de controles plaats dienen te vinden.
Wat mag u van de school verwachten als er op school hoofdluis geconstateerd wordt?
 Bij kinderen waar luizen of levende neten worden aangetroffen, neemt de leerkracht van het
kind op de dag van constatering telefonisch contact op met de ouder(s). Mocht telefonisch
contact niet mogelijk zijn, dan ontvangt de betreffende ouder een mail van de leerkracht.
 Bij constatering wordt aan de ouders gevraagd of zij in de gelegenheid zijn om hun kind op te
komen halen om te behandelen, zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden, om
verdere besmetting te voorkomen. We verwachten dat hij/zij na de behandeling weer naar
school komt. Mocht het niet mogelijk zijn om tussentijds uw kind op te komen halen dan
gaan we er van uit dat de behandeling zo snel mogelijk na schooltijd plaatsvindt. Uw kind
moet tussentijds niet naar huis, maar mag naar huis.
 Alle ouders van de betreffende groep ontvangen bij constatering van hoofdluis diezelfde dag
een mail van de leerkracht waarin gemeld wordt dat er hoofdluis heerst.
 Twee weken na constatering volgt er een hercontrole.
 Indien bij de hercontrole nog luizen worden aangetroffen bij hetzelfde kind, neemt de
leerkracht de behandelmethode met de ouders door. Zo nodig worden de ouders voor
ondersteuning verwezen naar de schoolverpleegkundige van de GGD.
 Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind hoofdluis heeft, organiseert
de groepsleerkracht een extra controle.
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Wat verwachten wij van de ouders ten aanzien van het controleren op hoofdluis en als er thuis
hoofdluis geconstateerd wordt?
 Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis.
 Indien er hoofdluis geconstateerd wordt, dient de ouder dit te melden aan de
groepsleerkracht.
 Bij constatering hoofdluis gaat de ouder zo snel mogelijk over tot behandeling.
 Dat bij constatering alle gezinsleden gecontroleerd worden.
 Dat ouders na behandeling hun zoon/dochter elke dag thuis controleren, totdat het kind luis
en neten vrij is.
Voor meer informatie: www.ggdbzo.nl
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