Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen,
waar veel mensen en/of kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar
de ander worden overgebracht. Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst,
dat de school regels vaststelt en afspraken hierover maakt met de luizencoördinator en de ouders.
per klas voor een klassenlijst met daarop de namen van alle leerlingen. Noteer op deze lijst achter de naam van iedere
Stap 1	Zorg
leerling of er wel of geen sprake was van een hoofdluisbesmetting.
op school na iedere vakantie alle kinderen. De luizencoördinator roostert dagen in voor controles en eventuele
Stap 2	Controleer
her controles. Deze controledagen worden doorgegeven aan het luizenteam, de leerkrachten en de ouders. Licht, voordat er

een controle plaats gaat vinden op school, tijdig de ouders in, zodat zij hun kinderen op voorhand thuis kunnen controleren.

indien nodig de haren van de kinderen los en verwijder klemmetjes, clipjes, elastiekjes et cetera. Controleer grondig
Stap 3	Maak
met uw handen of een plastic luizenkam (plukje voor plukje) het gehele haar. Besteed extra aandacht aan de pony, het

haar achter de oren, in de nek en op de kruin. Maak na iedere controle de luizenkam schoon, dit kan bijvoorbeeld met 70%
alcohol op een wattenbolletje.

	

Voor extra verdieping kunt u via www.prioderm.nl/cursus-luizen-pluizen de cursus ‘Luizen pluizen’ doorlopen.
Handig voor alle (nieuwe) controleouders die controleren op scholen.

de controleouder bij een kind een hoofdluis of neten ontdekt, dan wordt dit gemeld bij de luizencoördinator. De
Stap 4	Als
luizencoördinator zorgt ervoor dat de leerkracht op de hoogte wordt gebracht. Indien er geen luizencoördinator aanwezig

is, dan meld de controleouder het rechtstreeks aan de leerkracht. De leerkracht neemt contact (telefonisch of face to face)
op met de ouders van het kind waarbij hoofdluis is geconstateerd. De directie of de leerkracht brengt per e-mail of brief (zie
voorbeeld www.prioderm.nl/downloads-checklists: informatiebrief ‘Wat te doen bij hoofdluis?’) de ouders van de groep op
de hoogte van de hoofdluisbesmetting. Houd rekening met de gevoelens van het kind en stuur de leerling niet direct naar
huis. Voorkom direct hoofd-op-hoofd contact, maar isoleer het kind niet van de rest.

het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende klas na enkele weken opnieuw
Stap 5	Na
gecontroleerd. De luizencoördinator informeert tijdig de ouders, het controleteam en
de leerkrachten.

luizencoördinator dient in samenspraak met de leerkracht ervoor te zorgen, dat er in
Stap 6	De
de klas uitleg wordt gegeven over hoofdluis. Dit moet voorkomen dat getroffen kinderen
worden geplaagd of gepest. Er kan gebruikt worden gemaakt van het door KlasseTV
samengestelde digitale lespakket over hoofdluis.
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