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De luizenbrigade is een groep ouders die op school onder
schooltijd kinderen controleert op neten en luizen. Deze ouders
doen dit vrijwillig.
De luizenouders krijgen vooraf een uitleg door de GGD. Het is
van belang dat ze luizen kunnen herkennen en oude en jonge
neten van elkaar kunnen onderscheiden.
De luizenbrigade heeft een signalerende taak.
Eén van de luizenouders fungeert als coördinator van de
werkgroep. Zij organiseert de controles en zij onderhoudt ook het
contact met de contactpersoon van het schoolteam.
Er wordt na iedere schoolvakantie gecontroleerd en wel op de
eerste maandagmiddag na de vakantie.
Alle kinderen komen dan per groep naar de hal, de leerkracht
voorop.
Bij ieder gecontroleerd kind wordt op de leerlingenlijst een
aantekening gemaakt op de volgende wijze:
D = niets gevonden / C = heeft oude neten
B = heeft neten / A = heeft hoofdluis
Op de dag van de hoofdluiscontrole draagt het kind geen
ingewikkelde haarversieringen zoals knotjes e.d.
De luizenouder gebruikt geen kam of borstel.
Er wordt aan het kind niet gemeld of ze wel of geen hoofdluis en
neten heeft .
Als bij een kind hoofdluizen of neten zijn geconstateerd, neemt
de contactpersoon van school contact op met de ouders van het
kind. Bij voorkeur nog dezelfde dag.
Absente leerlingen worden na 2 weken bij de nacontrole alsnog
gecontroleerd.
De hele groep van de kinderen waarbij tijdens een controle
hoofdluis en/of neten is geconstateerd, wordt na twee weken
nog een keer extra gecontroleerd.
Het spreekt voor zich dat leden van het luizenteam met deze
informatie vertrouwelijk omgaan.
Indien er een tussentijdse melding van hoofdluis is, bekijkt de
coördinator samen met de leerkracht van de betreffende groep of
en wanneer er een extra controle komt.
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Taakverdeling m.b.t. luizenprotocol
.
De contactpersoon van school zorgt ervoor dat:
• informatie over het beleid bekend is bij de ouders; ( d.m.v. stukje in
maxseintje en schoolgids)
• ouders schriftelijk op de hoogte gesteld worden van het tijdstip van de
controles;( zie stukje schoolgids)
• het team op de hoogte is van de op handen zijnde controle;
• de coördinator van de werkgroep duidelijke leerlingenlijsten krijgt
waarop bevindingen geregistreerd kunnen worden;
• er ruimte beschikbaar is voor de controles;
• de werkgroep de aangeschafte middelen vergoed krijgt;
• minimaal éénmaal per jaar met de coördinator van de werkgroep
geëvalueerd wordt;
• de verkorte uitleg over de bestrijding van hoofdluis beschikbaar is.
( zie bijlagen blz. 4 en 5) Deze komt op een centrale plaats in de hal.
De coördinator luizenbrigade:
• is het aanspreekpunt voor de ouders uit de werkgroep;
• organiseert de controles;
• beslist samen met de leerkracht of en wanneer er een tussentijdse
controle wordt gehouden. Zorgt dat er voldoende ouders zijn;
• draagt zorg voor de leerlingenlijsten waarop de bevindingen staan;
• informeert de contactpersoon van school na de controle over de
bevindingen;
• heeft goed contact met de contactpersoon van het schoolteam;
• neemt contact op met de verpleegkundige van de GGD bij vragen of
problemen;
• heeft voldoende kennis met betrekking tot hoofdluis en de behandeling
ervan;
• volgt een korte voorlichting/bijscholing van de GGD;
• heeft begrip voor mogelijke weerstand bij ouders en kan daarmee
omgaan;
• verwijst ouders met weerstand naar de directeur van de school;
• kan omgaan met de privacy van ouders en hun kinderen;
• zorgt dat nieuwe luizenouders een voorlichting van de GGD krijgen;
 weet waar de uitgebreide informatie over behandeling van hoofdluis te
vinden is en kan ouders hierover informeren.
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Wat te doen als er hoofdluis in een groep
is geconstateerd:














De ouder/verzorger van het desbetreffende kind wordt telefonisch
geïnformeerd door de contactpersoon van school. Indien de ouder
niet te bereiken is, wordt de brief van blz. 7 meegegeven;
De korte uitleg van de behandeling (blz. 4 en 5) wordt op verzoek
meegegeven;
De leerkracht weet welk advies er aan de ouders moet worden
gegeven of geeft anders de naam door van een luizenouder zodat
ouders hier terecht kunnen met vragen;
De ouders worden gewezen op de uitleg over de behandeling van
hoofdluis. Deze zal op een centrale plaats bijvoorbeeld bij de
kleuterklassen en op de website te vinden zijn.
Knuffels, verkleedkleren en schorten 24 uur in de diepvries gelegd
of op 60 graden gewassen door een ouder, de contactouders regelen
dit. Standaard worden de kleren al voor elke schoolvakantie
gewassen. Gelieve de kleding pas op de dinsdag na de vakantie en
dus na de luizencontrole in gebruik te nemen.
Na 2 weken wordt de groep opnieuw door de luizenbrigade
gecontroleerd;
De contactpersoon van school informeert de ouders/verzorgers van
het desbetreffende kind wanneer er bij de nacontrole luizen en/of
neten zijn ontdekt;
De contactpersoon van school zorgt dat de groepsleerkracht weet
welke kinderen er hoofdluis hebben.
Bij vragen en/of problemen die meer diepgang behoeven, overlegd
de groepsleerkracht met de directie en wordt eventueel contact
opgenomen met de sociaal verpleegkundige van de GGD;
Indien er een tussentijdse melding van hoofdluis is, overlegd de
leerkracht met de coördinator van de luizenbrigade of er een
tussentijdse controle wordt gehouden. De ouders van de betreffende
klas worden geïnformeerd d.m.v. de brief van blz. 9 of de brief van
blz. 7. Voor de verdere procedure zie hierboven.
De coördinator van de luizenbrigade is altijd bereikbaar voor
vragen: Monique Megens tel. 612224
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Beknopte aanwijzingen voor als er hoofdluis heerst.
Wat doe je als er hoofdluis heerst?
Kijk of uw kind hoofdluis heeft:
• Koop een (bij voorkeur metalen) luizenkam bij apotheek of drogist.
• Kam hiermee het haar boven een wit vel papier of boven de wasbak.
Kam al het haar op het hoofd, lok voor lok. Houd eventueel het haar dat
wel gekamd is met haarklemmetjes gescheiden. Begin telkens bij de
hoofdhuid, kam goed over de huid en daarna naar het eind van de lok.
• Controleer alle gezinsleden; vergeet ook jezelf niet.
GEEN hoofdluis gevonden:
Iedere week blijven controleren!
WEL hoofdluis gevonden:
1. U gaat nu behandelen, dit kan op twee manieren:
A. Met bestrijdingsmiddelen
B. Zonder bestrijdingsmiddelen
A. Behandeling met bestrijdingsmiddelen
• Koop een bestrijdingsmiddel bij de apotheek of drogist;
• Vraag hoe en hoe vaak je het middel moet gebruiken;
• Lees goed de gebruiksaanwijzing en volg precies de aanwijzingen op;
• Bedek heel goed de ogen en oren tijdens de behandeling;
• Na de behandeling moet je het haar uitkammen met een luizenkam: de
Nisska-kam of de Nitcomb-M2 (verkrijgbaar bij de DA);
• Nadat iedereen behandeld is, 14 dagen lang iedere dag met de
luizenkam nakijken of de hoofdluis echt weg is;
• Na een week de behandeling met het bestrijdingsmiddel herhalen ook al
vermeld de gebruiksaanwijzing dit niet nodig is;
B. Zonder bestrijdingsmiddelen
• Koop een metalen kam: De Nisska-kam of de Nitcomb-m2. Deze
verwijderen luizen en neten;
• Maak het haar nat en verdeel het in vier stukken;
• Kam het haar plukje voor plukje goed door om de luizen en neten te
verwijderen. Begin bij de haarwortel en kam goed over de hoofdhuid;
• Wanneer het haar nat gemaakt wordt met een mengsel van 1 deel water
en 1 deel azijn en 1 deel conditioner laten de neten makkelijker los;
• Verwijder de luizen en neten uit de kam en spoel ze weg. Herhaal deze
behandeling iedere dag gedurende 14 dagen;
• Deze behandeling moet zeer nauwkeurig gebeuren, er mag geen enkel
stukje haar worden overgeslagen. Bij lang en krullend haar is deze
behandeling heel moeilijk. Het kammen kost heel veel tijd;
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• Maak de kam na iedere behandeling huishoudelijk schoon.
2. Zorg ervoor dat iedereen in het gezin die hoofdluis heeft gelijktijdig
wordt behandeld.
3. Meld de hoofdluis aan de leerkracht van uw kind.
4. Vertel het aan de ouders van vriendjes en anderen waar uw kind mee
omgaat, denk ook aan eventuele logees en logeeradressen.
5. Omdat de luizen ook in de kleding, beddengoed en meubels zitten,
dienen de volgende schoonmaakadviezen te worden opgevolgd:
• Kleding, jassen, mutsen, beddengoed, sjaals, enz.: wassen op minimaal
60°C (eventueel stomerij);
• Spullen die niet gewassen kunnen worden, knuffels, haarversierselen
enz.: tenminste 14 dagen in een afgesloten plastic zak. Of 24 uur in de
diepvries;
• Meubels, matrassen, auto, vloerkleden, enz.: grondig stofzuigen, hierna
de stofzuigerzak weggooien.
6. Zorg ervoor dat ieder gezinslid een eigen kam heeft (net zoals een
eigen tandenborstel).
7. Blijf controleren, ook als er geen hoofdluis meer heerst.

Zie voor uitgebreide informatie de handleiding bij de
kleuterklassen of de website www.maxend.nl.
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Stukje voor in de schoolgids
Hoofdluis
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel
mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de ene
naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo'n plaats.
Basisschool ’t Maxend is van mening dat zowel school als ouders een stuk
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van
hoofdluis.
Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis
zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de
ouders om de kinderen (bij voorkeur wekelijks) te controleren op hoofdluis
en zonodig te behandelen.
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken, is er een aantal
jaren geleden een ouderwerkgroep ingesteld. De ouders die in deze
werkgroep zitten, werken volgens instructie van de GGD.
De werkgroep heeft als taak alle leerlingen op school te controleren op
hoofdluis. De controles zijn iedere eerste maandagmiddag na een
schoolvakantie.
De ouders van de kinderen waarbij hoofdluis is gevonden, worden
telefonisch door de groepsleerkracht geïnformeerd. Zij worden verzocht
het kind meteen te behandelen.
Aan alle kinderen in de groep wordt een briefje meegegeven met de
informatie dat er hoofdluis in de klas is geconstateerd. Tevens ontvangen
zij korte informatie over de bestrijding van hoofdluis. Deze groep wordt na
twee weken opnieuw gecontroleerd.
Indien een ouder luizen constateert, dient deze dit direct te melden aan
de leerkracht. Ook dan worden alle ouders van de desbetreffende groep
geïnformeerd zodat zij hun kind extra kunnen controleren.
Indien er hoofdluis in een groep heerst, worden knuffels en verkleedkleren
24 uur in de diepvries gestopt. De klas wordt grondig schoongemaakt.
Een werkgroep is echter niet voldoende om de hoofdluis onder controle te
houden. De hoofdluis verspreidt zich namelijk gemakkelijk via de jassen
aan de kapstok. Met ingang van het schooljaar 2006/ 2007 zullen alle
kapstokken worden voorzien van een luizencape. De bijdrage voor het
gebruik van deze cape is 5 euro per kind voor de gehele schoolperiode.
Te betalen bij………………………………. .
Uitgebreide informatie over de behandeling van hoofdluis is te vinden in
de handleiding of op de website van de school.
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Brief voor ouders. Bevindingen van de controle
NB. Deze brief alleen gebruiken als het niet mogelijk is ouder/verzorger op
korte termijn telefonisch of persoonlijk te benaderen. Na verzenden van
deze brief alsnog persoonlijk contact met ouder/verzorger opnemen.
Geachte ouder/verzorger,
Tevergeefs heb ik geprobeerd persoonlijk contact met u op te nemen.
Vandaar deze brief.
Bij de onlangs gehouden hoofdluiscontrole door de ouderwerkgroep is
gebleken dat uw zoon/dochter
O verse neten in het haar heeft.
O hoofdluis in het haar heeft.
O neten in het haar heeft die waarschijnlijk al oud zijn.
Ter voorkoming van verdere verspreiding is het noodzakelijk uw kind zo
snel mogelijk te behandelen. Zorg ook dat oude neten na de behandeling
uit het haar worden gekamd. Hoe u dit kunt doen staat in de bijgevoegde
brief. Een speciale handleiding met uitgebreide informatie kunt u bij mij
opvragen of vinden op de website www.maxend.nl.
Spoedig zal ik alsnog contact met u opnemen.
U kunt zo nodig ook zelf contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Leerkracht groep….
Naam: ……………….
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Stukje voor in Maxseintje
Hoofdluis heeft niets met wassen te maken.
Hoofdluis komt in de beste families voor
Sommige mensen denken dat je alleen hoofdluis krijgt als je je niet wast.
Maar dat is helemaal niet zo! Hoofdluizen vinden een schoon gewassen
hoofd ook lekker. Iedereen kan hoofdluis krijgen en dat is geen schande.
Hoofdluizen verplaatsen zich lopend. Ze lopen van het ene hoofd naar het
andere. Als kinderen met elkaar spelen, komen ze vaak met hun hoofden
dicht bij elkaar. De luizen kunnen dan overlopen. Vandaar dat vooral
kleine kinderen makkelijk hoofdluis krijgen.
Wat zijn luizen en neten?
Luizen zijn kleine grauwe diertjes van ongeveer 1 millimeter groot, die
leven van mensenbloed.
Op warme plekjes van het hoofd leggen ze eitjes (neten) die ze
vastplakken aan een haar, vlak bij de hoofdhuid. Je kunt de neten vinden
achter de oren, in de nek en onder de pony. Neten hebben een witgele
kleur en lijken op roos. Maar neten zitten vastgekleefd aan het haar. Roos
zit los en valt zo uit het haar.
Na een paar dagen komt uit de neet een luis te voorschijn. Deze luis kan
na ongeveer 10 dagen ook weer eitjes (neten) leggen. Zo neemt het
aantal luizen op een hoofd snel toe.
Hoe merk je dat je hoofdluis hebt?
Als je een paar luizen hebt, merk je in het begin niets. Maar hun aantal
neemt snel toe. Dan komt de jeuk. Als je het niet zover wilt laten komen,
moet je regelmatig controleren op hoofdluis.
Regelmatig controleren op hoofdluis
Hiervoor kun je het beste een (metalen) luizenkam gebruiken. Kam het
haar met de luizenkam uit boven een wit vel papier of boven de wasbak.
Als je luizen vindt, spoel ze dan weg. Controleer direct na elkaar alle
gezinsleden. Herhaal de controle iedere week.
Vertel het gerust op school:
Luizen krijgen is geen schande. Ze komen gewoon overlopen van de een
op de ander en dat kan overal gebeuren en iedereen overkomen.
Maar vervelend zijn die luizen wel. Zorg daarom dat ze zo min mogelijk
kans krijgen. Waarschuw de leerkracht van de groep als je hoofdluis hebt
gevonden. De leerkracht kan dan de ouders van de andere kinderen van
die klas vragen kun kinderen extra te controleren en zonodig te
behandelen.
Op school kun je naar de uitleg over hoofdluis vragen. Hierin staat precies
hoe je de luizen kwijt kunt raken. Deze uitleg is ook te vinden op
www.maxend.nl. Je kunt voor advies ook terecht bij de ouders van de
luizenbrigade. Vraag de leerkracht naar de namen.
Zo blijven we met zijn allen de luizen de baas!
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Brief voor ouders bij tussentijdse melding van hoofdluis
Geachte ouder/verzorger,
Er heerst hoofdluis!
Eén van de ouders van de kinderen van onze school is zo attent geweest
direct contact op te nemen, nadat in het gezin hoofdluis is geconstateerd.
Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, raden wij u aan om bij alle
gezinsleden en niet te vergeten bij uzelf de haren te (laten) controleren.
De bijgevoegde folder geeft u informatie over hoe u hoofdluis kunt
opsporen en hoe u het kunt behandelen. Lees de folder eens rustig door
en probeert u zich te houden aan de voorschriften.
Vraag voor extra informatie naar de handleiding voor het bestrijden van
hoofdluis. Deze is te vinden bij de kleuterklassen en op de website van
onze school www.Maxend.nl.
• Waneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u alle gevallen
tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten;
• Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel
te behandelen als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden;
• Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.
Met vriendelijke groet,
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