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Protocol hoofdluizenbeleid obs De Kaardebol
Hoofdluis is een vervelend en hardnekkig verschijnsel dat in de beste families voorkomt. Het is gemakkelijk
van mens tot mens over te dragen en heeft niets met hygiëne te maken. Vrijwel elke basisschool heeft een
of meerdere malen per jaar te maken met hoofdluis. Kinderen spelen vaak met hun hoofden dicht bij elkaar
en jassen hangen dicht naast elkaar aan de kapstok.
Om verregaande verspreiding van hoofdluis tegen te gaan is het van groot belang dat hoofdluis tijdig
ontdekt en bestreden wordt.
Op De Kaardebol worden in de week na elke vakantie alle kinderen van de school door de zgn. luizenouders
op hoofdluis gecontroleerd.
Zodra er hoofdluis bij een kind wordt gesignaleerd (dit kan ook op een ander moment dan bij de reguliere
luizencontrole), worden door de school de volgende stappen genomen:
•

De ouders van het kind wordt gevraagd om het kind zo snel mogelijk op te halen en de hoofdluis te
behandelen. Het kind wordt pas weer op school toegelaten als de hoofdluis behandeld is.

•

De ouders van alle andere kinderen van de groep worden dezelfde dag middels een brief op de
hoogte gesteld van het feit dat er hoofdluis in de groep geconstateerd is.

•

Aan alle ouders van de groep wordt gevraagd om de dagen erna hun eigen kind goed te controleren
op hoofdluis en om de school te informeren als zij bij hun kind hoofdluis ontdekken.
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•
•
•

Alle kinderen van de groep krijgen een folder van de GGD mee naar huis waarin staat hoe er bij
hoofdluis gehandeld moet worden.
Op een zo kort mogelijke termijn worden alle kinderen van de groep extra gecontroleerd op de
aanwezigheid van hoofdluis.
Als geconstateerd wordt dat hoofdluis steeds bij hetzelfde kind aanwezig is, volgt een gesprek met
de ouders van het kind. Hierbij zal in ieder geval gewezen worden op de mogelijkheid van
consultatie van de GGD.
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