Luizenprotocol
Elke eerste schooldag na iedere vakantie is er op school een grote luizencontrole. Die
controle wordt van tevoren aangekondigd in het weekbericht met de vraag om de kinderen
eenvoudige kapsels te geven, en geen hoofden vol gel naar school te sturen.
De controle begint gelijk om 08.30 uur. De kinderen worden in alle klassen gecontroleerd.
Idealiter worden ook alle leraren en andere medewerkers gecontroleerd. Er zijn twee
luizenouders per klas. Er is één luizencoördinator.

Het controleren zelf
Het kind zit op een stoel. Je staat erachter met een breinaald. Met de breinaald kun je een
hele mooie scheiding maken. Aan beide kanten van de scheiding, op 1 cm van de huid, zoek
je naar traanvormige zakjes die aan de haren vast zitten. De zakjes hebben een perfecte
traanvorm, zijn dus niet hoekig (dat is roos), zitten omgekeerd aan een haar vastgeplakt en
zijn niet zomaar los te krijgen. Ze kunnen verschillende kleuren hebben: wittig, dan zijn ze
pas gelegd, donkerder, een beetje grijzig, dan komen ze bijna uit, en doorschijnend wittig,
dan zijn ze al uitgekomen. Die laatste blijven vast aan de haren zitten, en je kunt ze dus ook
later tegen komen, als het haar verder gegroeid is. Je kunt dan uitrekenen wanneer iemand
luizen heeft gehad. Je haar groeit ongeveer 1 cm per maand. Als je oude neetjes ziet, kun je
het kind vragen of het luizen heeft gehad en of het daarvoor behandeld is. Als dat niet zo is,
kun je er bijna zeker van zijn dat je ook nog neten gaat vinden dichter bij de hoofdhuid, e
moet er dus behandeld worden. 1 cm is dus ‘vers’ en dan moet er zeker actie ondernomen
worden.
Je maakt dus scheidingen en kijkt langs de lijn van de scheiding. Je begint in het midden van
het hoofd en werkt systematisch het hele hoofd rond. Laat je niet opjagen, blijf rustig, werk
systematisch het hoofd rond. Soms is het druk, maar als je het zoeken afraffelt is het voor
niets. Dan is het zonde van alle moeite.
Soms zie je iets maar weet je niet zeker of het een neetje of een luis is. Vraag dan even of
iemand anders meekijkt.

Constatering van luizen bij een kind
Wordt er bij een kind iets gezien, dan gaat hij of zij naar de keuken. De ouder/verzorger die
de luizen of neten heeft gezien, wast haar/zijn handen en breinaald grondig en zorgt ervoor
dat het kind zich in de keuken goed voelt. Is degene die de leiding heeft op de hoogte, is het
kind overstuur? Je kunt het thee aanbieden of als het nog even moet wachten, zeggen dat
het een boekje kan halen. Soms is het zinvol de keukendeur dicht te doen, maar dat hangt af
van het kind en van de sfeer.
Degene die de leiding heeft, belt de ouders/verzorgers om te vertellen dat bij hun kind luizen
is geconstateerd. De luizencoördinator beschikt over de lijst waarop staat of de
ouder/verzorger toestemming geeft dat hun kind op school behandeld wordt of dat ze liever

het kind ophalen om het thuis te behandelen waarna het gelijk teruggebracht wordt naar
school.

Behandelen
We behandelen met prioderm lotion. Dat is op basis van dimeticon, en heel glad spul dat
niet giftig is, niet stinkt en de luizen mechanisch doodt, omdat luizen voor bijna alle soorten
gif ongevoelig zijn geworden. Bij de prioderm zit een hele goede groene luizenkam. Daarmee
kam je het haar goed door als het helemaal is ingesmeerd (zie verpakking).
Tips:
Geef het kind een doekje om tegen de ogen te houden. De lotion is heel glad en loopt veel
sneller de ogen in dan je verwacht.
Werk ook met de lotion weer systematisch rond zodat je niet een stukje vergeet. Als alles
nat is, even goed masseren, vooral bij lange haren.
Het heeft zin om broertjes en zusjes te behandelen, ook als er niets gevonden is. (Misschien
is er niet goed gekeken, soms glipt er toch iets tussendoor).
Na de behandeling kan het kind weer terug naar de klas.

Informatie voor de ouders/verzorgers
Het kind met luizen krijgt een kopie van de ggd folder mee. Daarin staan de meest recente
adviezen. Die veranderen nogal eens:
Eerst moest je je hele huis saneren, auto, banken, mutsen, knuffels, etc. Op dit moment
adviseren ze vooral op kammen met de luizenkam. Het is goed om bij de folder ook zelf nog
een briefje te schrijven waarin je zegt dat het kind na een week nog een keer behandeld
moet worden met prioderm. Aangeeft dat het van belang is om elke dag te kammen, de rest
van het gezin te behandelen en dat ze je kunnen bellen voor advies. Waarschuwing: soms
zijn ouders/verzorgers echt overstuur als ze horen dat hun kind luizen heeft. Soms vinden
mensen het gênant. Dus wees voorzichtig en tactvol.

De andere kinderen uit de klas krijgen een briefje waarin staat dat er luizen in de klas
gevonden zijn en dat alle ouders/verzorgers een beetje waakzaam moeten zijn. Die briefjes
geef je aan de leerkracht.
Tekst briefje:
Beste ouders/verzorgers,
Er zijn luizen in de klas van uw kind gevonden. Wij vragen u waakzaam te zijn en uw
kind/andere familieleden regelmatig te kammen. Mocht u luizen vinden, meld dit gelijk bij
uw klassenouder/luizencoördinator. Zij kunnen u adviseren.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vervolgens schrijf je een stukje voor het weekbericht (woensdag inleveren bij Essie) waarin
je zegt dat er luizen zijn, eventueel in welke klas(sen) maar je noemt geen namen. En dat er
weer een grote controle is de volgende maandag. Die controles worden iedere maandag
uitgevoerd tot er niets meer wordt gevonden. De ene keer is dat na een week al, maar soms
zijn er week in week uit nieuwe gevallen. Toch blijft het dan juist belangrijk om bezig te
blijven. Je meldt het iedere week weer in het weekbericht, en tenslotte ook als het weer
voorbij is. Dan wijs je erop dat de volgend controle na de volgende vakantie zal zijn.

Tenslotte
Aan het begin van het schooljaar zijn er in alle klassen ouderavonden waarin
activiteitenlijsten worden ingevuld. Het is belangrijk dat we uit elke klas minstens twee
luizenouders hebben. De klassenouders zijn er verantwoordelijk voor dat de luizenouders
weten wanneer de volgende controle is en dat ze ook daadwerkelijk komen. Kan een
luizenouder een keer niet, kan er een andere ouder/verzorger gevraagd worden in te vallen.
Of de klassenouder kan het zelf doen.
Het is namelijk fijn om de controles zo snel mogelijk uit te voeren zodat de lessen ook zo snel
mogelijk kunnen beginnen.
Het is verstandig om regelmatig iets in het weekbericht te schrijven, om zo de luizen op de
agenda te houden, luizenouders eraan te herinneren dat ze worden verwacht,
ouders/verzorgers erop te wijzen dat ze het bij school moeten melden as ze thuis luizen
vinden.

Administratie
Op de plank tegenover de administratie is een houten bakje waarop staat: Luizencontrole.
Daarin zitten:
Enveloppen
Folders voor de ouders/verzorgers van het kind met luizen
Briefjes voor in de klas
Die briefjes moeten regelmatig bij-gekopieerd worden zodat je niet zonder komt te zitten.
De tekst van deze briefjes kunnen ook via de klassenmail worden verstuurd.

