Algemene
informatie voor ouders m.b.t. hoofdluis

Algemeen

Luizenprotocol

Hieronder het te volgen ‘luizenbeleid’ van de drie scholen in Hooge Mierde, Lage
Mierde en Hulsel, n.a.v. de presentatie van de GGD
De stappen zijn:
1. Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd
2. Ouders van de hele klas worden per brief op de hoogte gesteld wanneer er in de klas
luizen en/of neten worden geconstateerd. De ouders van de betreffende leerling worden
door een directielid/locatieleider/contactpersoon persoonlijk op de hoogte gesteld.
Advies: kammen! (luizenkam!)
3. Na twee weken her controle van de klassen die luizen/neten hadden. Indien aanwezig
wordt de ouders geadviseerd met een luizenbestrijdingsmiddel te gaan behandelen.
(welk middel moet in overleg met de apotheker worden beslist)
4. Na twee weken her controle. Indien dan nog luizen/neten aanwezig zal een
directielid/locatieleider/contactpersoon van de school een melding doen bij de GGD. Een
medewerker van de GGD neemt dan telefonisch contact op met dit gezin.
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Hoofdluis steekt op scholen regelmatig de kop op. Hoofdluis is op zich niet gevaarlijk,
maar wel erg hinderlijk. Uw kind kan er vreselijke jeuk door krijgen, zo erg dat het de
hoofdhuid kapot krabt. Daardoor kunnen infecties ontstaan. Het is dus zaak de hoofdluis
zo snel mogelijk te bestrijden en geen kans te geven u en andere gezinsleden te
besmetten.
Hieronder downloadbaar:

beknopte informatie over hoofdluis
van RIVM

uitgebreide informatie over hoofdluis
van RIVM

Hoe kom je eraan?
Veel mensen denken dat hoofdluis veroorzaakt wordt door een gebrek aan hygi?ne. Dat
is een misverstand: hoofdluis nestelt zich even graag in schone als in vieze haren.
Iedereen kan dan ook hoofdluis krijgen. Dat gebeurt wanneer je met je haren dicht bij de
haarbos komt van iemand die al hoofdluis heeft. De luis loopt dan van de ene haarbos
over op de andere. Maar hoofdluis kan ook in kragen van jassen, een kam of borstel, een
knuffeldier, een muts of helm terechtkomen. Ook via die weg kan iemand dus hoofdluis
oplopen.

Hoe ziet de hoofdluis eruit?
De hoofdluis is een klein insect van 2 tot 3 millimeter lengte en is lichtgrijs tot donker
grijs van kleur. Een volwassen hoofdluis legt dagelijks wel acht eitjes, dichtbij de
hoofdhuid. Hij kiest daarvoor vooral warme plaatsen uit: achter de oren, in de nek, onder
de pony of bij de elastiekjes van staartjes. Deze eitjes worden neten genoemd. Neten
hebben verschillende kleuren (geelwit, grijs, goudbruin, zwart) en kleven aan de haren.
Neten lijken op roos, maar het verschil is snel te zien omdat roos makkelijk te
verwijderen is en neten juist heel moeilijk. Uit de neet komt na ongeveer een week een
luis. Deze voedt zich met bloed door in de huid te prikken. Niet ieder kind heeft jeuk,
alleen het moment van bloedzuigen kan jeuk veroorzaken. Na ongeveer een week gaat
de volwassen luis op zijn beurt neten leggen. Oude neten, ook die al door zijn, blijven op
de haren zitten en groeien met de haren mee uit.

Hoe is hoofdluis te ontdekken?
U kunt erachter komen of uw kind of iemand anders hoofdluis heeft door de haren te
controleren met een goede stof- of luizenkam. Deze is bij iedere drogist te koop. Hiermee
moet u alle haren zorgvuldig vanaf de hoofdhuid tot de uiteinden kammen. Doe dit bij
voorkeur boven een witte ondergrond (bv. wit vel papier). Dan kunt u goed zien of er
tijdens het kammen luizen uit de haren vallen.

