Hoofdluisbeleid op De Vrijheit
De contactpersoon vanuit school is ervoor verantwoordelijk dat:







de werving voor ouders voor de werkgroep geregeld wordt.
de week van de controles op de schoolkalender staan, zodat de ouders die de
controles gaan uitvoeren in overleg met de leerkrachten een datum kiezen.
de werkgroep ieder jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar het afgelopen jaar
evalueert en een korte voorlichting/bijscholing volgt van de GGD (op school).
Er zijn op school stofkammen, flesje met 70% alcohol, gaasjes en leerlingenlijsten.
de ouders door de leerkracht of door de contactpersoon ingelicht worden wanneer
er hoofdluizen zijn geconstateerd bij hun kind(eren)
de jeugdverpleegkundige van de GGD ingelicht wordt, wanneer er bij een bepaald
kind of bepaalde kinderen steeds opnieuw hoofdluizen/neten geconstateerd
worden.

De ouderwerkgroep bestaat uit een ouder die coördinator is en ouders die de controles
uitvoeren.
De coördinator van de ouderwerkgroep:






is aanspreekpunt voor de ouders uit de werkgroep
organiseert de controles
heeft goed contact met de contactpersoon vanuit het team
heeft voldoende kennis over hoofdluis en de behandeling ervan
kan omgaan met de privacy van ouders en hun kinderen

De ouders van de werkgroep dienen:






aan het begin van het jaar een voorlichting/bijscholing van de GGD te volgen en
het afgelopen jaar te evalueren
de kinderen na iedere vakantie te controleren op de aanwezigheid van neten
de bevindingen op de leerlingenlijst te registreren
bij tussentijdse meldingen te controleren
om te kunnen gaan met de privacy van kinderen en hun ouders

Ondersteuning door GGD:


De verpleegkundige jeugdgezondheidszorg geeft aan de werkgroep praktisch
instructies over het controleren, het registreren van de bevindingen en het omgaan
met de privacy. De bijscholing neemt ongeveer een uur in beslag.
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Controles op school
Standaardcontrole
De standaardcontroles worden na iedere vakantie uitgevoerd. Bij de standaardcontroles
worden alle groepen van de hele school gecontroleerd.
Controle bij tussentijdse melding
Als er 2 meldingen van hoofdluis zijn in een groep, wordt de groep van de desbetreffende
kinderen gecontroleerd.
Hercontrole
De hercontrole vindt plaats ca. 2 weken na de eerste controle. Op deze manier krijgen de
ouders de gelegenheid hun kind goed te behandelen. De hercontrole wordt uitgevoerd in
die groep waar bij de eerste controle hoofdluis is geconstateerd. Daarnaast worden bij de
hercontrole die kinderen meegenomen die bij de eerste controle afwezig waren.
Het moment van hercontrole wordt samen met de leerkracht afgesproken.
De controle
De werkgroep controleert de kinderen op de aanwezigheid van neten. De controle op de
aanwezigheid van luizen zou te veel tijd in beslag nemen. Als een kind neten heeft kan men
er van uitgaan dat er luizen aanwezig zijn. Het is van belang dat leden van de werkgroep
onderscheid kunnen maken tussen verse neten en oude/behandelde neten. We spreken van
een oude neet als deze zich 2,5 cm of verder van de hoofdhuid bevindt.
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Het stappenplan voor controles op school













In de schoolgids worden de ouders bericht over de werkwijze op school. Op de
kalender staan de weken waarop de controles plaatsvinden.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de groep en is er ook verantwoordelijk voor dat
de controles goed uitgevoerd kunnen worden. De leerkracht bereidt de groep voor
op de controles en maakt duidelijk dat ieder kind hoofdluis kan hebben en dat dit
niet te maken heeft met wel of niet schoon zijn op jezelf. Er wordt aan de kinderen
niet verteld of ze wel of geen hoofdluis hebben. Als er hoofdluis gevonden wordt,
worden de ouders van de kinderen met hoofdluis door de contactpersoon van
school of door de leerkracht op de hoogte gesteld.
Er wordt op de volgende plaatsen gecontroleerd: de haren achter de oren, de kruin,
de haren in de nek, de haren onder de pony.
Bij constatering van neten/luis wordt als volgt geregistreerd:
VN = verse neten
ON = oude neten
L = luis
A = kind is afwezig
De stofkam wordt regelmatig gedesinfecteerd met een gaasje gedrenkt in alcohol
70%. Ouders dragen om hygiënische redenen handschoenen of desinfecteren de
handen regelmatig.
De coördinator bekijkt aan de hand van de leerlinglijsten in welke klas er een
hercontrole nodig is en spreekt af wanneer deze controle plaatsvindt. Bij hercontrole
worden de volgende criteria in acht genomen:
- In een klas waar wél hoofdluis is geconstateerd wordt de hele klas
gecontroleerd
- In een klas waar géén hoofdluis is geconstateerd worden alleen de
kinderen gecontroleerd die de eerste keer afwezig waren.
De datum van hercontrole wordt tijdig aan de leerkracht doorgegeven (ivm
Planning)
De coördinator zorgt er voor dat de ouders van de kinderen met (verse) neten of
luizen door school op de hoogte worden gebracht. De ouders worden door school
bij voorkeur persoonlijk op de hoogte gebracht. Als het niet lukt om contact te krijgen,
worden de ouders gemaild. Ouders ontvangen ook folder van het RIVM.
Hardnekkige gevallen of problemen met ouders kunnen worden doorgegeven aan
de contactpersoon of directeur van de school. Zo nodig kan hulp van de
verpleegkundige van de GGD ingeroepen worden. Ouders kunnen ook zelf bij vragen
contact opnemen met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school.
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