
Luizenprotocol Montessorischool Azalea

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen en
zich snel verspreiden naar andere hoofden. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig
probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren.

Luizen voorkomen en behandelen is een verantwoordelijkheid van de ouders. Iedereen kan
luizen of neten krijgen. Het is niets om je voor te schamen, maar wel iets om direct actie op
te ondernemen. Als school bieden we de gelegenheid aan de ouders om de luizencontrole
uit te voeren op school. De ouders zijn verantwoordelijk om te controleren en om uitbraak te
voorkomen. Het advies aan alle ouders is om met grote regelmaat de haren te controleren.

Tijdpad:
- De oudervereniging attendeert voorafgaand aan de vakanties de klassenouders dat

de luizencontrole weer na de vakantie gestart wordt.
- School wordt gevraagd een algemeen bericht via Kwieb te delen voor iedere

vakantie.
- De klassenouder attendeert de ouders uit de klas op dat na de vakantie de

luizencontrole uitgevoerd wordt en met de vraag of zij hun kinderen controleren
voordat ze weer naar school gaan. De haren worden los gecontroleerd dus graag
geen ingewikkelde vlechten in het haar.

- De luizenouders voeren de eerste week na alle vakanties de luizencontrole uit. Er is
één vaste luizenouder. Per klas zijn er minimaal twee ouders voor het uitvoeren van
de controle, meer mag ook. De ouders dragen geen beschermende kleding om de
controle zo normaal mogelijk voor de kinderen te laten verlopen. De ouders
controleren de haren met het blote oog, met de handen en wellicht een potlood. Niet
met een kam, de kam kan de kans op het overdragen van de luis naar een ander
kind vergroten. De luizenouders controleren elkaars kind zodat er een extra paar
ogen naar de haren kijkt. Er wordt vooral gekeken op de warme plekken in de nek en
achter de oren, dat zijn plekken waar luizen graag zitten. Bij twijfel bij het constateren
van luizen en of neten vraag je een andere ouder ook even mee te kijken. De
leerkracht wordt ook gecontroleerd als die dat wil.

- De luizenouders noteren op een lijst welke leerlingen luizen hebben, wie neten en
wie afwezig is. Voor de afwezige leerlingen moet nog een keer teruggekomen
worden. Deze lijst wordt bewaard in de klas voor een volgende keer.



- De leerling kan zelf van de luizenouder te horen krijgen als hij of zij neten en of luizen
heeft. De leerlingen krijgen dat niet over elkaar te horen.

- De leerkrachten bellen de ouders van het  kind met luis en vraagt de betreffende
ouder het kind op te (laten) halen om de haren te behandelen. Zie de laatste
informatie hierover op de website van de rivm
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis. Lukt het niet om het kind
op te (laten) halen dan mag het kind op school blijven. De haren moeten dan vast, de
jas/ tas wordt apart gehangen en het kind wordt gevraagd even op iets van afstand te
blijven van andere kinderen. Te denken valt ook aan het opzetten van een muts of
capuchon. Na het behandelen kan het kind direct weer naar school komen.

- De leerkracht stuurt een individueel bericht naar de ouders van de leerlingen met
neten, zonder andere ouders hierin mee te nemen (AVG). Inclusief de vraag of de
ouders de haren behandelen zoals dat voorgeschreven wordt door de RIVM. Dit om
het uitkomen van de eitjes (neten) te voorkomen.

- De ouders brengen de naschoolse opvang en de clubjes op de hoogte.
- Via kwieb worden alle ouders op de hoogte gebracht dat er luizen en neten

geconstateerd zijn en met de vraag aan de ouders of zij de haren van hun kind
blijven controleren.

- Bij luizen en of neten wordt na één à twee weken de luizencontrole herhaald, bij
voorkeur door dezelfde luizenouders. Zijn er de tweede keer weer neten en of luizen
bij hetzelfde kind geconstateerd? De leerkracht brengt de leerkracht van de broertjes
en zusjes op de hoogte zodat ook daar extra luizencontrole ingezet wordt.

Vanuit de school wordt er aan het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor de luizenouders.

Advies: Bij het kammen werkt een luizenkam met een spiraal op de stalen kamharen het
meest effectief.

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis
https://www.assyluizenkam.nl/

