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Met onderstaande richtlijnen volgen we de nieuwste adviezen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
In de eerste week na elke schoolvakantie worden alle kinderen van de groepen gecontroleerd op
hoofdluis door de luizenmoeders van de betreffende groep. Dit wordt gecoördineerd door de
coördinator van de werkgroep Hoofdluis, Ilse Achterberg (06-200 25 666). In de hoofdluismap die op
beide locaties aanwezig is, worden de resultaten van deze controle aangetekend.
Wat te doen wanneer er bij een leerling hoofdluis is geconstateerd tijdens de hoofdluiscontrole:
1) Wanneer bij een leerling luizen of neetjes worden gesignaleerd, wordt dit doorgegeven aan de
leerkracht. (bij twijfel raadplegen hoofdluismoeders elkaar)
2) De leerling blijft gewoon in de groep. Bij lang haar evt. een staart maken.
3) De leerkracht neemt z.s.m. (einde dagdeel) contact op met ouders van de betreffende leerling
om hiervan melding te maken, met het (dringende) advies de leerling de komende 2 weken elke
dag 2 keer te kammen en andere gezinsleden ook te controleren. (Speciale anti-hoofdluisshampoo alleen ondersteunend of bij hardnekkige problematiek gebruiken.)
4) De leerkracht zorgt ervoor dat alle ouders van de groep dezelfde dag de hoofdluisbrief van
school per mail ontvangen. Tevens wordt er die dag een pushbericht gestuurd naar de
betreffende ouders via de SchoolPraat-App. Ook de opvang wordt, indien nodig, geïnformeerd.
5) De kammen waarmee gecontroleerd is, worden door de hoofdluismoeders ontsmet met alcohol
na controle van elk kind en na afloop van de hoofdluiscontrole.
6) Na twee weken vindt hercontrole van de groep plaats.
7) Bij hardnekkige problematiek kan de leerkracht de directie inschakelen. Deze neemt dan contact
op met het betreffende gezin en kan desgewenst de schoolverpleegkundige Marian Ruts (CJG)
inschakelen.
Wat te doen wanneer er bij een leerling hoofdluis is geconstateerd
door de ouder zelf:
1) De leerling is gewoon welkom in de groep. Bij lang haar evt. een staart maken.
2) De leerkracht neemt z.s.m. (einde dagdeel) contact op met de luizenmoeders. De hele groep
moet dan gecontroleerd worden.
3) Daarna volgen de hierboven beschreven stappen.
Taken en verwachtingen leden werkgroep Hoofdluis:
1) Systematisch controleren na de verschillende schoolvakanties
2) Signaleren van evt. hoofdluis of neten
3) Noteren van de bevindingen
4) Volgen van de stappen van dit protocol
5) Omgaan met privacy.
Voor vragen of advies kan contact worden opgenomen met onze schoolverpleegkundige (CJG), mw.
Marian Ruts – Van Bruggen; m.vanbruggen@cjgrijnmond.nl of tel. 010-4608190.
- Bijlage: Hoofdluisbrief -

HOOFDLUISBRIEF

Vlaardingen, 14 februari 2017
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8b ,
In de groep van uw kind is vandaag hoofdluis geconstateerd. De ouders/verzorgers van het
betreffende kind(eren) zijn door de leerkracht geïnformeerd. Om verdere verspreiding te voorkomen
vragen wij u dringend om bij uw kind(eren) de komende week de haren te controleren op de
aanwezigheid van luizen en neten.
Controleren:
Kammen met een fijntandige
(neten)kam is de beste aanpak. Het
haar na het wassen van voren naar
achteren en achteren naar voren
kammen boven een wit stuk papier o.i.d.
(gebruik evt. crèmespoeling om makkelijker te kammen).
Voor een uitgebreide Instructie, bekijk dit filmpje van de RIVM.

Als u hoofdluis/neten heeft geconstateerd volg dan deze stappen:
1. Melden op school; zo mogelijk dezelfde dag, anders meteen de volgende ochtend. Evt. broertjes
en zusjes zelf meteen controleren.
2. Starten met twee keer per dag kammen!
3. Uw kind kan gewoon naar school.
4. Volgens de richtlijnen van het RIVM hoeft u niet meer uw hele huis schoon te maken/alles te
wassen etc.
5. Behandeling met een speciale shampoo (drogist) is niet noodzakelijk, maar kan desgewenst
ondersteunend zijn naast het twee keer per dag kammen.
6. Na een week niets gevonden? Gewoon nog 7 dagen blijven kammen.
7. Na twee weken vanaf de eerste controle wordt de hele klas nogmaals gecontroleerd of niemand
meer hoofdluis heeft.
8. Het allerbelangrijkste is 14 dagen kammen, kammen en nog eens kammen!!!!!!!!
We hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en rekenen op uw medewerking.
Namens het team en de werkgroep Hoofdluis,
Marchienus Siegers
directeur IKC Ambacht

