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Inleiding
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van twee à drie millimeter lengte. Ze zorgen voor jeuk op de hoofdhuid.
Luizen zitten het liefst dicht op de hoofdhuid, waaruit ze het bloed zuigen waar ze van leven.
Voorkeursplaatsen zijn achter de oren en in de nek. De eitjes (neten) hebben een witgele kleur, lijken op roos maar
zitten vastgekleefd aan het haar. De neten komen binnen tien dagen uit. De jonge luizen zijn na zeven tot tien dagen
volwassen en leggen dan ook weer eitjes.
Op De Ark wordt, al jaren, volgens de richtlijnen van het RIVM gehandeld ter preventie en behandeling (door ouders)
van hoofdluis. In dit document vatten we onze werkwijze samen.
Preventie: Na elke vakantie controle
Ter preventie van (het verspreiden) van hoofdluis wordt er na elke vakantie op hoofdsluis gecontroleerd. Dit gebeurt
op uiterlijk de derde dag nadat school weer is begonnen.
De controle is in handen van vrijwillige ouders. Zij controleren alle leerlingen. Leerkracht en schoolassistent of
directie worden op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van luizen of neten.
De hoofdluiscommissie bestaat uit 2 of 3 ouders. Wanneer een ouder wil stoppen, wordt er door betreffende ouder
en/of door de ouderraad of het team een nieuwe vrijwilliger gezocht.
Handelen na het ontdekken van hoofdluis
Wanneer hoofdluis bij een leerling is geconstateerd:
(1) Worden de ouders/verzorgers van betreffende leerling hiervan op de hoogte gesteld. **
(2) Krijgen de overige leerlingen van de groep(en) een brief mee waarin de aanwezigheid van hoofdluis in de klas
wordt medegedeeld (zie bijlage 1).
(3) Is er na 1,5 à 2 weken een nacontrole in betreffende groep(en).
Wanneer ouders zelf hoofdluis ontdekken
Wanneer ouders thuis zelf hoofdluis ontdekken, hopen we dat ouders de school hiervan op de hoogte stellen. Ook
dan gaat de brief (bijlage 1) met de leerlingen mee naar huis en wordt, zo spoedig mogelijk na de mededeling, door
de hoofdluiscommissie een controle gedaan.
Belangrijk om te weten
Hoofdluis hoeft niet te worden gemeld bij de GGD*.
Kinderen met hoofdluis hoeven niet geweerd te worden (richtlijn RIVM). Zij worden dan ook niet actief naar
huis gestuurd. **
Regelmatig worden er ‘ouderwetse’ adviezen gegeven over de behandeling van hoofdluis. Het is belangrijk
om op de hoogte te zijn van de meest recente adviezen van het RIVM. U vindt de complete brochure in dit
document, als bijlage 2.
* Bij een heftige uitbraak wordt contact opgenomen met de GGD. Ouders van leerlingen waarbij hoofdluis regelmatig
voorkomt wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD.
** Wanneer een leerling een heftige vorm van hoofdluis heeft (“je ziet ze over het hoofd wandelen”), kan een ouder
eventueel de behandeling direct starten en de leerling zo spoedig mogelijk daarna terug naar school brengen.
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Meer informatie (weblinks)
 http://arkheemskerk.nl/ouders/documenten  RIVM Folder Hoofdluis


http://bit.ly/hoofdluisfilm



http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hoofdluis
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Bijlage 1: Brief aan ouders/verzorgers van de groep(en) waarbij hoofdluis is geconstateerd.
Heemskerk, datum,
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bij enkele leerlingen in groep … is bij een controle hoofdluis geconstateerd. Ouders van
leerlingen die het betreft persoonlijk benaderd. (alternatieve tekst: Bij een leelring in groep…
is door de ouders hoofdluis geconstateerd.) Wij vinden het van belang u op de hoogte te
stellen. Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij
vragen u om bij uw kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten)
controleren op hoofdluis. Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) verzoeken wij u dit
zo spoedig mogelijk te melden aan de school en behandeling te starten.
Hieronder enkele aandachtspunten:


Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft
tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.



Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met gewone
crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is even effectief als
behandeling met een hoofdluismiddel. Of u kunt naast het kammen middelen met
malathion, dimeticon of permetrine gebruiken die verkrijgbaar zijn bij de drogist of
apotheek.



Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen
als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.



Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, jassen en het stofzuigen van de auto
zijn niet meer verplicht omdat overdracht via beddengoed e.d. nooit wetenschappelijk
is aangetoond. Kammen, kammen, kammen is de enige manier om de luizen écht weg te
krijgen.



Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.



Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de school of met de verpleegkundigen JGZ
van GGD Kennemerland: 0900 – 0400682 (7,5 eurocent per gesprek).

Hartelijk dank voor uw medewerking.



Met vriendelijke groet,

Download de complete hoofdluisfolder van het RIVM van onze
website (www.arkheemskerk.nl)
onder Ouders, Algemene

Benjamin J. Pel
Directeur cb De Ark

documenten.


Bekijk een filmpje van het RIVM op
Youtube via
http://bit.ly/hoofdluisfilm
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Bijlage 2: Folder van het RIVM
De fullcolour folder is te downloaden op onze schoolwebsite op http://arkheemskerk.nl/ouders/documenten
Luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u
hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is kammen met een fijntandige kam, zoals een luizenkam.
Hoe krijg je hoofdluis?
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen lopen via het haar
over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony
bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden
bij elkaar houden.
Hoe herken je hoofdluis?
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te (laten)
controleren. Als u het haar met een fijntandige kam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit
vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar millimeter groot.
Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven.
Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang er luizen of
nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden én
herbesmetting voorkomen.
Bestrijding
Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een fijntandige kam.
Kammen is het belangrijkst. Volg de volgende stappen.
 Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar en spoel dit nog niet uit.
 Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten weg.
 Pak dan de fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij het ene
oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor. Vastgeplakte neten kunt u
eventueel losweken door te deppen met azijn.
 Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek.
 Spoel de crèmespoeling uit.
 Na gebruik de kam reinigen met water en zeep en de luizen en neten verwijderen.
Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel en herhaal de gecombineerde behandeling na 7
dagen (of volg de bijsluiter). Bij het kammen kunt u dan een fijntandige kam gebruiken.
U kunt zich ook laten behandelen met de AirAllé. Dit apparaat doodt luizen en eitjes door uitdroging. De AirAllé wordt
alleen door professionals gebruikt.
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Antihoofdluismiddelen
In antihoofdluismiddelen zit dimeticon, malathion of permetrine als werkzame stof. Hoofdluis kan ongevoelig
worden voor malathion en permitrine. Daarom hebben middelen met dimeticon de voorkeur. Ook als u een
antihoofdluismiddel gebruikt, moet u het haar dagelijks, gedurende 14 dagen uitkammen met een fijntandige kam.
Let op!
Gebruikt u middelen met malathion? Vermijd open vuur tijdens de behandeling en föhn het haar niet. Malathion is
namelijk brandbaar. Verder tast chloor de werking van malathion aan, dus zwem niet in chloorhoudend water op de
dag van.
Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding en baby’s onder de 6 maanden wordt de uitkambehandeling
aanbevolen. Gebruik antihoofdluismiddelen alleen na overleg met een arts.
Extra maatregelen? Nee!
Luizen verspreiden zich via haar-haarcontact. Extra maatregelen als het wassen van kleding, knuffels of
beddengoed, stofzuigen of gebruik van luizencape zijn niet nodig.
Hoofdluis heb je niet alleen
Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de kinderopvang, op
(sport)clubjes, bij vriend(innet)jes, oppassen, opa’s en oma’s. Zij kunnen dan ook controleren. Bovendien moet u alle
gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de controle dan eens per week, gedurende twee weken.
Vergeet ook uzelf niet.
De informatie in deze folder is gebaseerd op de richtlijn Hoofdluis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu. Met vragen over het bestrijden van hoofdluis kunt u terecht bij uw regionale GGD, de drogist of de apotheek.
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