Protocol luizenscreening
Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Op
scholen waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk
van de een naar het ander worden overgebracht.
Hoofdluispreventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De controles op school zijn ter
ondersteuning voor de ouders.
Dit protocol is opgesteld om een hoofdluis-epidemie op de Paulusschool en in het
Kindcentrum te voorkomen.
Elke 2 jaar wordt dit protocol geactualiseerd met medewerking van de GGD.
De laatste aanpassing is geweest op 11-05-2016 met Maria van der Zee van de GGD.
In het eerste deel van het protocol wordt beschreven wat de afspraken zijn tav de
luizenscreening op de Paulusschool.
Daarna wordt beschreven hoe het luizenscreeningsteam werkt.
Tot slot is er beperkte informatie over hoofdluis te lezen.
Daarnaast is ook beschreven waar u meer informatie over hoofdluis en de behandeling
kunt vinden.




















Voor de luizenscreening werken we met de volgende afspraken:
Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk dat hun kind zonder hoofdluis naar
school komt. Paulusschool biedt alleen ondersteuning.
Het advies is dat de ouders/verzorgers het liefst wekelijks, maar in ieder geval
aan het eind van elke schoolvakantie de hoofden van hun kinderen controleren op
hoofdluis met een luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen dat ze
hoofdluisvrij naar school komen.
Thuis ontdekken van hoofdluis/neten is voor zowel het kind, ouders als de school
prettiger dan dat op school de hoofdluis/neten worden ontdekt.
Op school wordt niet gekamd, alleen gecontroleerd.
Het werkt prettig voor de screeningsouders dat de kinderen gewassen haren
zonder gel en/of haarlak hebben op de dag van screening. De meisjes bij
voorkeur een losse staart en geen invlechten.
Wij vragen de ouders om bij het zelf ontdekken van hoofdluis en/of neten bij een
schoolkind dit door te geven aan de school. Wij kunnen dan het protocol volgen.
De luizenscreening op school wordt bij alle leerlingen in de week na een vakantie
uitgevoerd.
De directeur brengt alle ouders en verzorgers hiervan op de hoogte via de
Pauluspost en zn. via de mail. De vastgestelde data staan ook opgenomen in de
schoolkalender.
De ouders, van kinderen die er niet zijn, ontvangen een mailtje van de directeur.
Hierin wordt gevraagd of het afwezige kind thuis gescreend kan worden ivm het
missen van de luizenscreening.
In de schoolkalender staan ook de afspraken van het luizenprotocol.
De leerlingen worden in de klas gecontroleerd op luizen en / of neten.
De screenende ouders noteren de controles in de leerlingenlijst en geven daarin
aan of kinderen besmet zijn met luizen en / of neten.
De leerlingenlijsten staan in een map, in de directieruimte.
In geval van besmetting belt de directeur de ouders van de leerling en vraagt hen,
zo snel mogelijk na schooltijd, te handelen volgens de voorschriften zoals deze
staan beschreven op www.ggdflevoland.nl -> JGZ-> hoofdluis.
Wanneer het kind behandeld is kan het weer op school komen.
Wanneer ouders/verzorgers een luizenbesmetting melden zal een extra controle
plaatsvinden in de klas waar het kind zit. Wanneer het kind en evt.
broer(tjes)/zus(sen) gebruik maakt van andere Kindcentrum partners BSO/KDV
zal ook die klas gecontroleerd worden.
Bij een extra screening meldt de directeur dit aan de ouders van de groep(en).











De directeur maakt ook melding van besmetting aan de leden van het
Kindcentrum Rutten.
Bij zowel besmetting gevonden tijdens de geplande screenings na de vakanties als
bij de screenings na melding van luizenbesmetting wordt na 2 weken in de klas
waar de luizenbesmetting zit opnieuw gescreend. Net zolang tot er geen
besmetting meer gevonden wordt.
In de mail van de directeur naar ouders van de betreffende klas kan ook het
advies gemaild worden dat meisjes hun haren in een staart doen en zowel meisjes
als jongens haarlak en/of gel in hun haren gebruiken omdat de luizen dan
moeilijker grip hebben op het haar. Een overdracht vindt dan moeilijker plaats.
Bij geconstateerde aanwezigheid van luizen en/of neten bij een kind uit het gezin
wordt verzocht om alle gezinsleden te controleren en bij besmetting van luizen
en/of neten die gezinsleden ook te behandelen.
Informatie over behandeling van luizenbesmetting is te vinden op
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Wanneer bij een kind/gezin veelvuldig een hoofdluis besmetting wordt gemeld
kan, met toestemming van de ouders, advies gevraagd worden aan de
jeugdverpleegkundige. Deze kan contact opnemen met de ouders.
Ouders kunnen ook zelf, met vragen en/of problemen bij de behandeling, contact
opnemen met de jeugdverpleegkundige.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 Coördinator luizen screeningsteam Alice Valk via 262440

JGZ verpleegkundige van de GGD, voor onze school Ellen ter Meer via 0880029920
 De volgende websites raadplegen; www.ggdflevoland.nl> JGZ> hoofdluis en
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl














Luizen screeningteam:
Om bovenstaande uit te voeren is er een luizen screeningsteam samengesteld.
Deze bestaat uit minimaal 4 ouders.
Algemeen:
De screeningouders hebben een screeningfunctie op de vastgestelde momenten.
Overige acties worden door de hoofdluis coördinator in overleg met de directeur
uitgevoerd.
Een screeningouder blijft te allen tijde discreet, de resultaten van de controle
worden alleen met de directeur, betreffende leerkracht en de hoofdluis
coördinator besproken.
Je bent screeningouder voor een heel schooljaar. Aan het einde van het schooljaar
zal de hoofdluis coördinator inventariseren of je het volgende jaar opnieuw
beschikbaar bent.
Hoofdluis coördinator:
Is een van de screeningouders.
Is samen met de directeur verantwoordelijk voor de organisatie van de controles.
Draagt zorg dat het protocol wordt nageleefd.
Is aanspreekpunt voor alle betrokkenen.
Neemt deze taak voor tenminste 1 schooljaar op zich.
Bespreekt 1x per 2 jaar het protocol met directeur en JGZ verpleegkundige van de
GGD. En actualiseert deze daarna zo nodig.
Kan zonodig een themabijeenkomst plannen ism de JGZ verpleegkundige van de
GGD.

















Planning en uitvoering:
Elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen in de klas gescreend.
Ook evt. her controle momenten worden ingepland.
Op de checklist worden evt. besmettingen aangegeven. Ook de kinderen die niet
aanwezig zijn en een mailtje krijgen van de directeur.
De screening wordt uitgevoerd door plukje voor plukje te controleren. Met extra
aandacht voor plaatsen achter de oren, in de paardenstaart, in de nek, in de pony
en dicht op de hoofdhuid.
Er wordt niet gekamd.
Wanneer hoofdluis en / of neten worden geconstateerd bij een kind worden de
handen gewassen voor een volgend kind gescreend wordt.
De coördinator hoofdluis bespreekt na de screening de checklists met de directeur
en worden in de daarvoor bestemde map gedaan en terug geplaatst in de kast op
de kamer van de directeur.
De directeur belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, waarbij hoofdluis is
geconstateerd. Het kind dient na schooltijd thuis te starten met de behandeling.
Het kind wordt niet naar huis gestuurd. Voorkom direct hoofd op hoofd contact,
maar isoleer het kind niet van de rest.
Het kind mag zodra de behandeling is ingezet weer op school komen.
De ouders worden gevraagd om de overige gezinsleden te controleren op
hoofdluis en zo nodig te behandelen.
Na het constateren van hoofdluis in een klas wordt betreffende klas na 2 weken
opnieuw gecontroleerd.
Hiervoor worden de screeningsouders en leerkrachten geïnformeerd door
directeur/coördinator.
De coördinator zorgt zonodig dat er in de klas voorlichting over hoofdluis gegeven
wordt.
Hiermee wordt mede voorkomen dat de kinderen met hoofdluis niet
geplaagd/gepest worden.

De behandeling van elk kind met een luizenbesmetting kan door:
1. Grondig twee keer per dag gedurende twee weken te kammen met een fijntandige
stofkam.
2. Een antihoofdluismiddel met dimethicon te gebruiken. Dit in combinatie met het
kammen onder punt 1.









Meer informatie over het behandelen en kaminstructies kan gevonden worden op
de websites, www.ggdflevoland.nl> JGZ> hoofdluis en
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Hoofdluizen zijn steeds vaker ongevoelig voor middelen met malathion of
perimetrie. Wanneer bij behandeling met een middel met malathion wordt
gebruikt is het advies om op de dag van de behandeling niet zwemmen omdat
chloor de werking van malathion tegen gaat.
De middelen met dimethicon, malathion en permitrine zijn beoordeeld als
werkzaam en voldoende veilig.
Algemene informatie over luizen:
Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar
op haar contact is de enige manier om het op te lopen.
Luizen kunnen na 7 – 10 dagen eitjes leggen. Dit is nadat ze zijn uitgekomen van
neet naar luis.
De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar. Met een slechte
hygiëne heeft het hebben van luizen en/of neten niets te maken.










Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen
niet overleven op mensen en andersom.
Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting
plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten
effectief zijn.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet
bijdragen aan het voorkomen van een hoofdluisbesmetting. Wanneer luizen
gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en
worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.
Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het
zwemmen of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen ongeveer 2 uur
overleven onder water.
Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich
heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze
dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te
veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te
bereiken.
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende
maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies
voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch
gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.

