Hoofdluis Protocol
Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met
name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting
gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht.

Het controleren:
OBS de Cocon heeft een aantal ouders, die de hoofdluiscontrole verzorgen. Eén van deze
ouders is coördinator. De coördinator is het aanspreekpunt voor ouders en school en zorgt
ervoor dat het protocol wordt nageleefd.
De controle vindt plaats na elke schoolvakantie en staat vermeld op de schoolkalender. Het
is belangrijk dat uw kind op deze dagen met gewassen en gekamde haren naar school komt,
zonder staartjes, vlechtjes, gel etc.
Ouders worden tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar
geïnformeerd over het belang van regelmatig thuis controleren op hoofdluis. Thuis een
besmetting constateren is prettiger voor het kind, de ouders en de school.

Wat is hoofdluis?
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar
houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden
onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per
maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag.

Luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd
naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze
verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. Op basisscholen controleren
luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus
ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus
ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit
bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om
te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig
het haar te controleren. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website:
Rivm.nl/Hoofdluis.
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Na de controle
1. Als hoofdluis wordt geconstateerd belt de coördinator hoofdluis de ouder(s)/
verzorger(s) van het kind. Het kind dient zo snel mogelijk thuis te worden behandeld met
een luizendodend middel. Nadat het haar is behandeld, kan het kind weer naar school
komen. De school beschikt ook over middelen om hoofdluis te behandelen. Indien
ouders toestemming geven dat het kind op school behandeld wordt, zal een van de
ouders het kind behandelen, zodat het niet opgehaald hoeft te worden voor een
thuisbehandeling. Hiervoor wordt een vergoeding van € 2,50 gevraagd.
2. Na het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende groep na 14 dagen opnieuw
gecontroleerd.

Behandeling van hoofdluis
Hoofdluis kan op twee manieren
worden behandeld:
1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken
2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen).
Voor het behandelen en kaminstructies kunt u kijken op:
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.
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