Hoofdluis komt in de beste families voor, niets om je voor te schamen. We maken
het in de klas als thema bespreekbaar en houden het laagdrempelig. School en
ouders / verzorgers hebben samen een verantwoordelijkheid in het terugdringen van
hoofdluis.
Verantwoordelijkheid school:
• In de eerste week na iedere vakantie wordt op hoofdluis gecontroleerd in de klas.
• Per klas zijn een aantal ‘kriebelouders’ actief.
• Als er hoofdluis geconstateerd is, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht.
• De leerkracht zorgt ervoor dat alle kinderen een briefje meekrijgen, waarop staat
dat er hoofdluis is geconstateerd.
• De kriebelouders bellen onder schooltijd de ouders / verzorgers van de leerlingen
waarbij hoofdluis is geconstateerd.
• U wordt dringend verzocht, indien mogelijk, uw kind direct op te halen en te
behandelen. Verdere besmetting kan zo uitgesloten worden.
• Mocht uw kind nog oude neten in het haar hebben, dan wordt u ook gebeld. Oude
neten moeten worden verwijderd.
• Bij herhaaldelijke besmetting met hoofdluis (als regel driemaal achterelkaar) wordt
de GGD sociaal verpleegkundige om advies gevraagd. Zij kan ouders en
verzorgers bijstaan en adviseren in de strijd om hoofdluis.
• De hoofdluiscoördinator, Lucia Kadijk, houdt de hoofdluis-meldingen bij. Zij krijgt
de namen van de leerlingen die neten en luizen hebben door van de
‘kriebelouders’, dit in verband met de monitoring. In een jaarlijkse bespreking
met de OR wordt op deze aantallen het hoofdluis-beleid van de Nassauschool
geëvalueerd. De meldingen richting OR zijn anoniem.
Verantwoordelijkheid ouders / verzorgers:
• Ouders / verzorgers hebben de verantwoordelijkheid wekelijks hun kind op luizen
te controleren.
• Bij de constatering van hoofdluis behandelen de ouders / verzorgers hun kind op
de eerste en zevende dag met een middel tegen hoofdluis en kammen twee
weken lang dagelijks met de stalen NISSKA kam.
• Als u als ouders / verzorgers zelf luizen constateert bij uw kind, vragen we u
meteen de leerkracht in te lichten.
• Als ouders / verzorgers ontvangt u via de leerkracht een briefje, waarop staat dat
er hoofdluis is geconstateerd in de groep. De leerkracht vraagt de
kriebelouders een tussencontrole uit te voeren in de groep en te handelen
zoals beschreven onder het kopje ‘verantwoordelijkheid school’. De hoofdluis
coördinator wordt op de hoogte gesteld van de melding (en).
Up to date Informatie over hoofdluis en de bestrijding van hoofdluis is te vinden op
de volgende website:
http://downloadcenter.infectieziekten.eu/toolkithoofdluis links toolkit ‘Hoofdluis’
aanklikken.
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