Protocol luizencontrole
Voor de werkgroep
• Reguliere controle;
• Elke dinsdag na de vakantie wordt elk kind gecontroleerd
• Dit kenbaar maken in de laatste nieuwsbrief en op de agenda in Schoudercom.
• Een dag voor de controle doet de werkgroep een mail via Schoudercom naar de ouders.
• Bevindingen worden genoteerd in de map, die ligt in de personeelskamer.
• De controles vinden plaats in de personeelskamer. Daar is er gelegenheid om
indien gewenst de handen te wassen. Gebruik van Dettol is voor de luis weinig effectief,
gebruik op eigen inschatting.
• Op de dag van controle het haar zodanig dragen dat er goed gecontroleerd kan worden.
• Er hoeven geen kleine vlechtjes of elastiekjes verwijderd door de controleurs.
• Werkgroep informeert directie middels mail Schoudercom of bij aanwezigheid mondeling over de
bevindingen.
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Bij besmetting:
Controleur controleert de haren van de leerling zorgvuldig zodat er al zoveel mogelijk luizen
en neten verwijderd zijn. Er is een kam aanwezig indien gewenst. Vervolgens gaat de leerling
weer naar de klas. (note: besmetting is er al langer dus niet noodzakelijk om kind naar huis
te laten gaan, is aan ons om hier zelf een inschatting van te maken.)
Na besmetting is handen wassen wenselijk
Directie informeert alle ouders. Informatie van RIVM toevoegen (link folder en/of film)
Met ouders van de betreffende leerling(en) wordt zo snel mogelijk telefonisch contact
opgenomen door directie
De werkgroep houdt namen van kinderen anoniem, informeert de leerkracht.
Na 3 weken worden alle leerlingen opnieuw gecontroleerd door de werkgroep.
De ouders blijven zelf verantwoordelijk in het bestrijden van de besmetting.
Melding van besmetting door ouders naar school;
Directie brengt de werkgroep op de hoogte, meldt om welke kinderen het gaat en heeft overleg
over de snelste controledatum
Directie brengt alle ouders en scholen op de hoogte en meldt in welke groep(en) de besmetting
is gevonden.
Ouders duidelijk maken dat ze altijd melding maken, ook als de behandeling al gestart is
Ouders zorgen zelf voor melding aan; kinderopvang, vriendjes en vriendinnetjes die komen
spelen of waar het kind gaat spelen.

Richtlijnen t.a.v. de behandeling voor de ouders/verzorgers
• Dagelijks haren kammen gedurende één week. (kind, huisgenoten incl ouders) In de
lotion is de werkzame stof belangrijk, er moet Dimeticon in zitten. Dimeticon legt een
laagje over de luis zodat die stikt.
Lees voor gebruik de bijsluiter, dit i.v.m. overgevoeligheid/astma
• week erna evt. opnieuw behandeling met Lotion en opnieuw een week 1x per dag kammen
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Overige afspraken en tips;
Belangrijk; Maak er geen drama van.
Petra Bos is contactpersoon en vraagbaak van de werkgroep luizenpluizen.
De ouders blijven verantwoordelijk voor de controle en de behandeling, de werkgroep heeft
daarin een ondersteunende werking
Het protocol wordt elke twee jaar herzien en evt. bijgesteld.
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Haardracht in een vlecht , gel en haarlak remmen de besmetting
na het wassen crèmespoeling gebruiken en dan nat doorkammen (evt. azijn door de
cremespoeling, waardoor neten makkelijker loskomen)
netenkam heeft de kamtanden dichter op elkaar zitten als een luizenkam, waardoor je de neten
er ook mee uitkamt
Luizen gaan dood door : 48 uur zonder bloed en bij een temperatuur van onder de 20 graden
Omgeving ontluizen is niet nodig, uit onderzoek blijkt dat luizen vooral door hoofd-hoofd
contact verspreid worden.
Het speeksel van de luis veroorzaakt de jeuk en dat verneem je pas als er meerdere luizen op je
hoofd aanwezig zijn.
kammen in badkamer of ergens anders met laken eronder, waar je alle huisgenoten kamt
kammen uitkoken ná het kammen van een persoon met luis
bij gebruik van Lotion kun je niet in chloorwater zwemmen, want dit doet de lotionwerking
teniet. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de lotion.
Preventief behandelen is niet nodig, werkt resistentie in de hand en aanschaf is duur.
Luizentas/luizencape: is niet wetenschappelijk bewezen dat dit helpt, dus advies van GGD is: niet
aanschaffen. Ook i.v.m hoge aanschafkosten. Luizencape is bovendien niet praktisch: lus van jas
moet door het gat in de cape.
Jaarlijks RIVM site controleren op nieuwe/andere ontwikkelingen

Wetenswaardigheden over luizen:
Als een neet gelegd is duurt het 6 – 9 dagen eer het uitkomt
Dan duurt het 7 – 10 dagen eer het volwassen is en zelf neten gaat leggen
Dus een cyclus van ong. 14 dagen.
Oude neten kun je herkennen als het verder dan een damespink van de hoofdhuid zit.
Ze kunnen alleen overlopen, en zoeken het liefst de warme plekjes in schoon haar zonder gel o.i.d.

Werkgroep luizenpluizen bestaat uit:
Petra Bos
Carin Smeets
Paula Sportel
Karin Zoet
Hinke Naus
Francisca Vos
Astrid From
Elise van der Lans
Alice Bakker
Jessica Langendijk
Karin Blom
Marina Korf
Willie ten Napel
Miranda Nollen

Tollebeek, SWS De Sprang, november 2017

