Protocol voor preventie en behandeling luizen op school
Dit protocol is opgesteld om luizen bij kinderen op school te voorkomen of indien dit toch
geconstateerd wordt, het luizenprobleem zo snel mogelijk op te lossen.
Hierbij spelen de leerkrachten en ouders/verzorgers een grote rol. Een lid van het schoolteam
als luizencoördinator aangesteld om het proces te begeleiden, ondersteund door hulpouders
die als luizencontroleurs de preventieve controles uitvoeren.
Taken en verantwoordelijkheden:
Luizencontroleur:
- voert de controles uit bij de kinderen volgens de instructies die hij/zij ontvangen heeft
van de luizencoördinator
- licht de luizencoördinator en leerkracht in wanneer luizen wordt geconstateerd.
- houdt rekening met de gevoeligheid van het ‘hebben van luizen’ en geeft daarom geen
informatie door aan anderen.
Luizencoördinator:
- is verantwoordelijk voor zowel de preventieve controles als de controles na
constatering van luizen
- geeft instructies aan luizencontroleurs over hoe de kinderen gecontroleerd kunnen
worden op luizen en neten.
- informeert de luizencontroleurs over de gevoeligheid van ‘het hebben van luizen’.
- coördineert, in overleg met de betrokken leerkrachten, wanneer de controles worden
uitgevoerd;
- bewaakt de voortgang van het proces bij constatering van een luizenprobleem binnen
de school.
Leerkracht:
- zorgt voor een adequate afhandeling indien luizen worden geconstateerd in zijn/haar
klas
- licht zo snel mogelijk de luizencoördinator in wanneer luizen binnen de klas worden
ontdekt door leerkracht of door een ouder/verzorger van een kind in de klas.
- geeft aan luizencoördinator door welke kinderen tijdens controle afwezig zijn zodat ze
op een later tijdstip gecontroleerd kunnen worden.
- is verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders/verzorgers en
luizencoördinator zodat zij bij luizen zo adequaat mogelijk kunnen handelen
Ouders/verzorgers:
- werken mee om de verspreiding van luizen te voorkomen of tegen te gaan door:
o indien binnen de groep van hun kind luizen zijn geconstateerd preventieve
maatregelen te treffen om besmetting van hun kind te voorkomen
o indien hun kind besmet is dit zo snel mogelijk te melden aan de school en
maatregelen te treffen om hun kind luisvrij te maken
Procedure preventieve luizencontrole:
- in de eerste week na een vakantie van minstens 1 week wordt preventief een
luizencontrole uitgevoerd bij alle kinderen van de school om in geval van luizen
uitbreiding te voorkomen.
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Indien kinderen tijdens de controle afwezig zijn worden zij later in de week of uiterlijk
1 week later alsnog gecontroleerd.
De luizencontroleurs schrijven hun bevindingen op in het luizencontrole formulier (zie
‘Luizenmap’)
Totdat de controle is uitgevoerd dienen alle jassen onder de capejes worden gehangen
om eventuele verspreiding via de jassen te voorkomen.
Indien bij één van de kinderen in een groep luizen wordt geconstateerd worden alle
andere ouders binnen de groep hiervan op de hoogte gebracht zodat zij preventieve
maatregelen kunnen nemen en extra alert kunnen zijn voor eventuele luizen bij hun
kind.

Procedure behandeling luizen:
Indien luizen worden geconstateerd dienen de luizencoördinator en betrokken leerkracht te
worden ingelicht:
- Indien dit tijdens een preventieve controle is geconstateerd dient de luizencontroleur
de luizencoördinator en betrokken leerkracht in te lichten
- Indien dit door leerkracht of ouder/verzorger is geconstateerd dient de leerkracht de
luizencoördinator hierover in te lichten.
De luizencoördinator plant een extra controle, in overleg met de luizencontroleurs, in om alle
kinderen binnen de betrokken groep te controleren. Deze controle dient:
- in geval de luizen zijn geconstateerd tijdens een preventieve controle, na een week te
gebeuren.
- in geval de luizen buiten de controles worden geconstateerd, zo spoedig mogelijk na
constatering te gebeuren.
De betrokken leerkracht voert de volgende acties uit om verspreiding van de luizen te
voorkomen:
- zorgt ervoor dat het betrokken kind een adequate behandeling krijgt door:
o de betrokken ouders in te lichten en instructies te geven om de luizen te lijf te
gaan (brief en instructies bevinden zich in de luizenmap)
of
o indien het risico voor verspreiding erg groot geacht wordt, na overleg met de
directeur en/of bouwcoördinator, de ouders/verzorgers het kind op te halen
voor directe behandeling.
- licht de ouders/verzorgers van de andere kinderen uit de groep in dat luizen zijn
geconstateerd binnen de groep zodat zij preventieve maatregelen kunnen treffen en
extra alert kunnen zijn
- licht de BSO in indien betrokken kind na school verblijft bij de buitenschoolse opvang
- zorgt dat de jassen onder de capejes worden gehangen om verdere verspreiding tegen
te gaan.
- Zorgt ervoor dat de klas schoongemaakt wordt. In de kleutergroepen gelden de
volgende specifieke maatregelen:
o De kleding uit de verkleedhoek en poppenhoek dienen op 60 graden gewassen
te worden.
o Knuffels uit de klas dienen ook op 60 graden gewassen te worden. Indien de
knuffels niet uitgewassen mogen worden dan moeten ze voor tenminste 2
weken in een afgesloten vuilniszak gestopt worden.
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De leerkracht houdt in de luizenmap bij welke acties zijn ondernomen. De luizencoördinator
controleert aan de hand van deze controlelijst(zie ‘Luizenmap’) of deze acties inderdaad zijn
uitgevoerd.
Indien na een extra controle van een kind nog steeds luizen worden geconstateerd neemt de
luizencoördinator contact op met de ouders/verzorgers om te bespreken waardoor het
probleem nog niet verholpen kon worden en om te kunnen beoordelen of deskundige hulp
noodzakelijk is.
De luizencoördinator beoordeelt tevens de besmettingsrisico’s:
- indien de risico’s van de aanwezigheid van het kind voor verdere verspreiding binnen
de school volgens de luizencoördinator zeer groot zijn doordat het luizenprobleem
onverminderd is of zelfs groter is geworden, dan kan hij besluiten het kind thuis te
laten houden.
- Indien het luizenprobleem wel minder is geworden kan het kind wel naar school
blijven komen maar zullen op regelmatige basis extra controles worden uitgevoerd.
Mocht het probleem onverhoopt toch verergeren kan de luizencoördinator besluiten
om het kind alsnog thuis te laten houden.
De luizencoördinator blijft in contact met het gezin om de voortgang te volgen en indien
nodig extra hulp te verlenen.
Indien het kind de toegang is geweigerd worden op regelmatige basis controles uitgevoerd
totdat het kind weer luisvrij wordt verklaard en weer naar school kan gaan.

Luizenmap
Ter ondersteuning van bovengenoemd proces is een luizenmap op school aanwezig in beheer
van de luizencoördinator.
In deze map zijn de volgende onderdelen te vinden:
- het luizenprotocol
- formulier om bevindingen te registreren van uitgevoerde luizencontroles
- controlelijst van uit te voeren acties bij constatering luizen.
- Voorbeeldbrief voor het inlichten van de ouders/verzorgers in geval van luizen binnen
de groep
- Voorbeeldbrief voor het inlichten van de ouders/verzorgen in geval bij hun kind luizen
zijn geconstateerd
- Informatie over te nemen preventieve maatregelen door ouders/verzorgers indien in de
groep van hun kind luizen zijn geconstateerd.
- Informatie over te nemen maatregelen door ouders/verzorgers indien hun kind luizen
heeft
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