Hoofdluiscontrole.

Wat wij doen op school.
Op onze school is een ouderwerkgroep actief die preventief toezicht houdt op
het voorkomen van verspreiding van hoofdluis. Deze leden van de werkgroep
hebben instructie ontvangen van verpleegkundigen van de GGD en gaan ook
volgens hun richtlijnen te werk. Daarbij onderhoudt de coördinator van school
contact met de GGD om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

1. De screening vindt plaats na elke vakantieperiode.
2. De directeur mailt alle ouders van de groep waarin
hoofdluis bij een kind geconstateerd is, een brief (zie
bijlage 1) met informatie over bestrijding van
hoofdluis.
3. Leerlingen krijgen zelf niet te horen dat bij hen hoofdluis is
geconstateerd.
4. De directeur stelt ouders van betreffende kind(eren) per mail op de
hoogte.
5. De groep van deze leerling wordt ook na afloop van de behandelperiode
van 2 weken door een van de leden nagekeken.
6. De leerkracht stelt de ouders op de hoogte van het resultaat van de
nacontrole.
7. Bij tussentijdse constatering van hoofdluis mailt de leerkracht de gehele
groep en belt naar de ouders van betreffende leerling.
De leden van de werkgroep informeren de leerkracht en de directeur over het
resultaat van de controle.

Bijlage 1)
HOOFDLUIS HEEFT WEER DE KOP OPGESTOKEN!
Bij een of meer van de kinderen in de klas van uw kind is hoofdluis ontdekt. Om uitbreiding
in de school te voorkomen, sturen wij u deze brief.
Wat is een hoofdluis?
Hoofdluizen zijn krab-achtige parasieten die op de
hoofdhuid kunnen voorkomen. Hoofdluizen komen vrij
algemeen op scholen voor, zijn erg besmettelijk en
kunnen soms zorgen voor echte epidemieën. Het hebben
van hoofdluis wijst niet op slechte hygiëne, zoals soms
wordt verondersteld.
Wat zijn de verschijnselen?
De belangrijkste klacht bij hoofdluis is jeuk die ontstaat door het speeksel van de luizen dat
in de huid wordt gebracht tijdens het bloedzuigen. Wanneer de jeuk leidt tot krabben
kunnen wondjes ontstaan die op hun beurt weer door bacteriën kunnen worden
geïnfecteerd. Dit kan leiden tot pijnlijke ontstekingen.
Hoe wordt hoofdluis bestreden?
Er zijn meerdere behandelmethoden chemische bestrijding,
verstikking en kammen. Sinds begin 2011 stelt het RIVM dat
kammen alléén de methode van voorkeur is.
Kammen
De haren moeten enkele keren per week systematisch worden
uitgekamd met de speciale luizenkam. Zowel de luizen en de neten
zullen vooral dicht bij de hoofdhuid worden aangetroffen. De haren
moeten vochtig zijn voor een optimaal resultaat en het moet bij goed licht gebeuren. Door
te kammen boven een wit papier kan de 'oogst' worden opgevangen en gecontroleerd.
Natuurlijk is het kammen een bijzonder arbeidsintensief werk en het zal niet altijd meevallen
de kinderen al die tijd rustig te laten zitten (televisie aanzetten?).
Verstikking van de luizen
Naast het kammen is het mogelijk om met dimeticon bevattende lotions of gels de luizen te
verstikken. De dimeticon legt een dun laagje over de luizen waardoor de waterhuishouding
van de luis niet meer goed kan werken: overtollig water kan niet meer worden
uitgescheiden. Volgens de meeste gebruiksaanwijzingen moet het middel 8 uur intrekken
voordat het weer wordt uitgewassen. Dimeticon is geen pesticide. >instructiefilmpje
dimeticon en > folder dimeticon

Extra maatregelen:

Naast de behandeling met het anti-hoofdluis middel moet ook voorkomen worden dat er
nieuwe infectie optreedt. Door de volgende aanbevelingen te volgen beperkt u de kans op
een nieuwe infectie:
•
•
•
•
•
•

behandel alle met luizen geïnfecteerde personen tegelijk.
controleer de haren van uw kind regelmatig na de behandeling.
neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren gekit zitten.
Wanneer u neten vindt duidt dit dus niet per se op een nieuwe infectie.
was het beddengoed en kleding van besmette personen op minstens 60º
op school of sportclub alle jassen/ dassen/ mutsen niet aan de kapstok hangen,
maar in afgesloten plastic zakken, om besmetting via kleding te voorkomen.
hou de nagels kort om verwonding bij het krabben te voorkomen.

Wat wij doen op school.
Op onze school is een ouderwerkgroep actief die preventief toezicht houdt op het
voorkomen van verspreiding van hoofdluis. Deze leden van de werkgroep hebben instructie
ontvangen van verpleegkundigen van de GGD en gaan ook volgens hun richtlijnen te werk.
Daarbij onderhoudt de coördinator van school contact met de GGD om op de hoogte te
blijven van nieuwe ontwikkelingen.
De screeningen vinden plaats na elke vakantieperiode. Leerlingen
krijgen zelf niet te horen dat bij hen hoofdluis is geconstateerd, hun
ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld.
Belangrijk is dat de ouder en de leerkracht op de hoogte wordt
gesteld bij constatering van een kind met hoofdluis. Deze leerling
wordt ook na afloop van de behandelperiode van 2 weken door een
van de leden nagekeken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
GGD Zuidoost-Brabant
Tel: 0492-584821

