HOOFDLUISPROTOCOL BS DE LETTERBERG
Tijdens schooljaar 2011-2012 werd er op initiatief van het oudercomité een kriebelteam opgericht.
Het kriebelteam werkt volgens een hoofdluisprotocol dat regelmatig wordt bijgestuurd.
Dit hoofdluisprotocol heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen, aan alle bij de school betrokken
personen, over hoe de school wenst om te gaan met de bestrijding en de voorkoming van hoofdluis.
Onze school wil in samenwerking met jou, het oudercomité en het CLB het gekriebel doen stoppen.
Dit hoofdluisprotocol bevat de volgende onderdelen:
1. Algemene informatie
2.Het kriebelteam
3. Werkwijze van het kriebelteam
4. Wat doet de school
5. Wat wordt er verwacht van de ouders
6. Modelbrieven en behandelingsstappenplan
1.Algemene informatie
Wat is hoofdluis?
Hoofdluizen zijn parasieten, kleine langwerpige insecten zonder vleugels , ze komen uitsluitend bij de
mens voor. Luizen leven van het bloed van de gastheer. De luis prikt een minuscuul gaatje in de hoofdhuid
en zuigt daaruit bloed op. Alvorens het bloed op te zuigen injecteren ze wat speeksel. Het speeksel bevat
een antistollingsfactor die voorkomt dat het bloed gaat stollen tijden het opzuigen ervan.
De jonge luizen zijn erg klein, maar zijn nog net zichtbaar als kleine zwarte puntjes. Een volwassen
hoofdluis is 1,5 tot 4 mm lang. Hun kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Ze passen zich aan aan de kleur
van het hoofdhaar waar ze in leven: is het haar donker dan worden de luizen bruin, zitten ze in licht haar
dan worden ze grijs. Als ze pas bloed gezogen hebben zien ze er eerder rood tot bruinachtig-zwart uit.
Hoofdluizen hebben sterke klempoten waarmee ze zich stevig vastklemmen aan haren, liefst onder de
pony, achter de oren of in de nek. Ze houden vooral van warme plekjes. Luizen kunnen niet vliegen of
springen maar wel zeer snel lopen en kruipen. Een vrouwelijke luis legt ongeveer 6 tot 8 eitjes per dag. Ze
legt de eitjes (die men neten noemt), met een soort kleefstof, aan een haar vast en wel vlak boven de
haarinplant. De hoofdhuid heeft immers de ideale temperatuur
voor het uitbroeden van de neten. Een neet is heel klein en komt na 7 tot 10 dagen uit. Een neet met een
levende larve is geelwit tot parelmoerkleurig, blinkend en ovaal van vorm. Neten zijn moeilijk los te
krijgen en dus duidelijk te onderscheiden van roos. Roos zit namelijk altijd los.
Hoe kun je hoofdluis krijgen?
Iedereen, jong of oud, kan hoofdluis krijgen. Hoofdluis zoekt bij voorkeur een schoon hoofd, omdat ze een
hekel hebben aan vieze haren. Het is een misvatting dat de luis voorkeur heeft voor een ongewassen
hoofd. Persoonlijke hygiëne heeft geen invloed op de besmettingskans. Kinderen tot ongeveer 12 jaar
hebben de meeste kans hoofdluis op te lopen. Dit komt doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk
de koppen bij elkaar steken.
Luizen gaan over door direct contact van hoofd naar hoofd bv. tijdens het knuffelen, samen spelen of
slapen, in uitzonderlijke gevallen kan de besmetting indirect worden overgedragen via beddengoed,
knuffels, mutsen, jassen, kammen …
Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?
Hoofdluizen kunnen jeuk veroorzaken. Krabben in het haar, vooral vooraan op het hoofd, achter de oren
of in de nek, kan een aanwijzing zijn voor luizen.
De jeuk wordt veroorzaakt door het speeksel dat de luis voor het opzuigen van het bloed in de huid spuit
om te voorkomen dat het bloed stolt. 50% van de mensen met luizen heeft echter geen last van jeuk. Dit
komt omdat er bij de eerste besmetting altijd eerst een symptoomloze periode is. De

overgevoeligheidsreactie ontstaat pas na vele steken en verdwijnt of vermindert wanneer de besmetting
aanhoudt.
Iedereen kan neten en luizen herkennen. Neten lijken op schilfertjes of zandkorrels, maar ze zitten heel
stevig vast aan het haar en zijn moeilijk te verwijderen. Hoe verder de neten van de hoofdhuid verwijderd,
hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden.
Luizen zelf zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Luizen zijn zeer beweeglijk (kruipen zeer snel weg bij
blootstelling aan helder licht) en zijn vaak weinig talrijk.
Hoe kun je voorkomen dat er een luizenprobleem ontstaat?
Bij kinderen met lang haar kan de kans op besmetting met hoofdluis worden verminderd door het haar
vast te binden in een staart of vlecht.
Als je vaststelt dat je kind luizen heeft, meld je dit onmiddellijk op school, maar ook aan iedereen met wie
hij/zij de laatste weken in contact kwam. Het is geen schande om luizen te hebben. Iedereen verwittigen
en controleren, en indien nodig gelijktijdig behandelen, is de beste manier om verdere verspreiding te
voorkomen.
Het is belangrijk dat kinderen hun eigen muts, sjaal, ... dragen en dat zij geen kammen, borstels,
haarspelden … uitlenen aan vrienden.
Het is raadzaam de haren van de kinderen één maal per week te blijven controleren om een nieuwe
besmetting zo snel mogelijk vast te stellen.
Behandeling van hoofdluis.
Preventief behandelen met een luizenshampoo heeft geen zin. Het enige resultaat is dat de producten
minder werkzaam zullen zijn op het moment dat je ze wel nodig hebt. Luizen worden immers resistent
tegen de producten.
Controleer bij alle leden van het gezin op hetzelfde moment of er luizen zijn en behandel iedereen die
luizen heeft tegelijkertijd.
2.Het kriebelteam
Samenstelling
Het kriebelteam bestaat uit een aantal kriebelouders en een kriebelcoördinator die zich engageren om
tijdens dat schooljaar de controles op school uit te voeren.
In de schoolgids van De Letterberg staat er een oproep om ouders aan te sporen deel uit te maken van
het kriebelteam. In het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen via smartschool een brief met
uitleg over het kriebelteam en een oproep naar ouders die willen meewerken. Tijdens het schooljaar zijn
nieuwe ouders uiteraard welkom.

Taken van het kriebelteam
Het kriebelteam verleent medewerking om preventief hoofdluis te bestrijden, hoofdluiscontroles uit te
voeren en ouders en teamleden te adviseren. De leden van het kriebelteam zijn vanwege privacy redenen
gehouden te zwijgen naar derden, met uitzondering van de kriebelcoördinator, de teamleden en het CLB,
over hun ervaringen bij de controles. De controles worden door de leden van het kriebelteam, zonder
oordeel, in alle discretie en met respect naar alle kinderen uitgevoerd.
Er moet rekening gehouden worden met het feit dat ook leden van het kriebelteam, luizen en/of neten
over het hoofd kunnen zien. Op hun schouders rust geen enkele verantwoordelijkheid.
Taak van de kriebelouders
• actief deelnemen aan de controles volgens de gemaakte afspraken en met respect voor
hygiëne
• bevindingen noteren op het luizenregistratieformulier volgens de afspraken
• ondersteuning bieden aan de kriebelcoördinator bij de administratie (nl. briefwisseling
naar ouders, ed.)

• de leerkrachten meedelen welke kinderen besmet zijn
• respect tonen voor de privacy van alle leerlingen
Bijkomende taak van de kriebelcoördinator
• ouders motiveren om het kriebelteam te versterken
• informatie opzoeken i.v.m. luizen, behandelingsmethodes …
• aanspreekpunt voor ouders of teamleden met vragen
• contactpersoon tussen kriebelouders en teamleden (voor besprekingen, aanpassing
procedures, ondervonden problemen)
• de kriebelouders herinneren aan een preventieve controle of uitnodigen deel te nemen aan een
controle bij een melding
• ervoor zorgen dat alle brieven, documenten en informatiebrochures voldoende aanwezig zijn bij de
aanvang van een controle. De kriebelcoördinator legt de brieven die gekopieerd moeten
worden tijdig in het zwarte bakje van het secretariaat. Het secretariaat kopieert dit en steekt de brieven
in de enveloppen.
• ervoor zorgen dat alle leerlingen de correcte brieven meekrijgen na een controle
• ervoor zorgen dat alle kriebelouders op dezelfde manier controleren door duidelijke
afspraken te maken
3. Werkwijze van het kriebelteam.
Het kriebelteam werkt volgens regels en afspraken die ze samen met de school hebben vastgesteld.
Indien ouders bezwaren hebben tegen de manier van werken kunnen ze dit melden bij de
zorgcoördinator.
Enkel door goed overleg kan de samenwerking tussen de kriebelouders en het schoolteam optimaal
blijven of zelfs verbeteren. Vandaar dat feedback na een controle belangrijk is.
Reacties/opmerkingen van het team worden met de kriebelcoördinator besproken. Hij/zij zorgt ervoor dat
alle kriebelouders de nodige feedback krijgen.
Hoe gebeurt de controle
Bij elke controle stellen de kriebelouders zich voor aan de leerlingen en vertellen zij wat ze komen doen.
De klasleerkracht verwittigt de kriebelouders bij nieuwe kinderen/nieuwe instappers.
De controle gebeurt met de blote hand. Het is praktisch gezien niet haalbaar om alle haren met een
netenkam te kammen.
De kriebelouder maakt met de vingers scheidingen in de haren en doorzoekt ze systematisch op
aanwezigheid van neten en/of luizen.
Er wordt vooral gecontroleerd in de haren
• achter de oren
• in de nek
• onder de pony
De kriebelouder beschikt over een volledige naamlijst via het secretariaat.
Achter de naam van een besmette leerling wordt met een code de bevindingen aangeduid.
Volgende codes worden gebruikt:
DN= dode neten
N= neten
L= luizen
In geval van twijfel aangevuld met een vraagteken ?
Eventueel aangevuld met een aantal '+' tekens om ernstige besmettingen aan te duiden.
A= afwezig
Aan het eind van elke controle komen alle kriebelouders samen om een evaluatie op te maken en de
brieven te schrijven.

Alle controles zullen uitgevoerd worden in het klaslokaal van de betrokken groep en in aanwezigheid van
de leerkracht van de klas.
Bij een hercontrole worden de leerlingen discreet uit de klas gehaald.
Tijdstip van de controles.
Tijdens de eerste week na elke schoolvakantie worden alle klasjes gecontroleerd:
- Na de grote vakantie
- Na de herfstvakantie
- Na de kerstvakantie
- Na de krokusvakantie
- Na de paasvakantie
- Na hemelvaart
Als de school via de ouders en/of teamleden op de hoogte wordt gebracht van een besmetting, zal enkel
de klas gecontroleerd worden waaruit de melding gedaan werd.
Hercontrole vindt plaats binnen de 3 à 10 dagen na de controles waarbij een besmetting werd
vastgesteld. Enkel de kinderen waar een besmetting werd vastgesteld worden gecontroleerd. De
hercontrole wordt uitgevoerd door de zorgleerkracht, de eigen leerkracht, de kinderverzorgster of een
kriebelouder.
PROCEDURES IN DE KLEUTERSCHOOL
Preventieve controle
De controle wordt gemeld aan de ouders via een smartschoolbericht.
De hele klas is luizenvrij:
Alle leerlingen van de klas krijgen het groene meldingskaartje mee naar huis.
Er wordt een besmetting met luizen vastgesteld in de klas:
Alle leerlingen van de klas krijgen het rode meldingskaartje mee naar huis.
De besmette leerling krijgt een brief mee, waarin de besmetting gemeld wordt.
Bij de brief wordt een stappenplan gevoegd met meer info over de behandeling.
Melding van hoofdluis
Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder meldt de betreffende leerkracht dat rechtstreeks aan
het kriebelteam via de smartschoolaccount.
De kriebelcoördinator verwittigt de andere kriebelouders en spreekt een datum af voor een controle.
De controle gebeurt zo snel mogelijk.
Alle leerlingen van de klas waarin het betreffende kind zit worden gecontroleerd.
Als er niet dadelijk mensen beschikbaar zijn om een controle uit te voeren, wordt het oranje
meldingskaartje meegegeven met alle leerlingen van de klas.
De hele klas is luizenvrij:
Als na een melding de hele klas luizenvrij blijkt, wordt het groene meldingsbriefje meegegeven aan alle
leerlingen van de klas.
Er wordt een besmetting vastgesteld:
Alle leerlingen van de klas krijgen het rode meldingskaartje mee naar huis.

De besmette leerling krijgt een brief mee, waarin de besmetting gemeld wordt.
Bij de brief wordt een stappenplan gevoegd met meer info over de behandeling.
PROCEDURES IN DE LAGERE SCHOOL
Preventieve controle
De controle wordt gemeld aan de ouders via een smartschoolbericht.
De hele klas is luizenvrij:
Geen verdere acties.
Er wordt een besmetting met luizen vastgesteld in de klas:
Alle leerlingen van de klas krijgen een brief mee naar huis.
De besmette leerling krijgt een brief mee, waarin de besmetting gemeld wordt.
Bij de brief wordt een stappenplan gevoegd met meer info over de behandeling.
De leerlingen waar geen besmetting werd vastgesteld, krijgen een brief mee waarin melding
gemaakt wordt van een luizenbesmetting in de klas. Kinderen die op de controledag afwezig zijn, krijgen
deze brief de eerstvolgende aanwezigheidsdag mee naar huis
Melding van hoofdluis
Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder meldt de betreffende leerkracht dat rechtstreeks aan
het kriebelteam via de smartschoolaccount.
De kriebelcoördinator verwittigt de andere kriebelouders en spreekt een datum af voor een controle.
De controle gebeurt zo snel mogelijk.
Alle leerlingen van de klas waarin het betreffende kind zit worden gecontroleerd.
Als er niet dadelijk mensen beschikbaar zijn om een controle uit te voeren, wordt een briefje meegegeven
waarin dit gemeld wordt aan de ouders.
De hele klas is luizenvrij:
Als na een melding de hele klas luizenvrij blijkt, wordt toch een meldingsbriefje meegegeven aan alle
leerlingen van de klas. De kinderen waar neten werden aangetroffen krijgen een briefje mee naar huis
met de vraag de neten te verwijderen.
Er wordt een besmetting vastgesteld:
Alle leerlingen van de klas krijgen een brief mee naar huis.
De besmette leerling krijgt een brief mee, waarin de besmetting gemeld wordt.
Bij de brief wordt een stappenplan gevoegd met meer info over de behandeling.
De leerlingen waar geen besmetting werd vastgesteld, krijgen een brief mee waarin melding
gemaakt wordt van een luizenbesmetting in de klas. Kinderen die op de controledag afwezig zijn, krijgen
deze brief de eerstvolgende aanwezigheidsdag mee naar huis.
Procedure bij 1e en 2e hercontrole.
De hercontrole gebeurt binnen de 10 dagen na de vorige controle. Alleen de leerlingen die waar een
besmetting werd vastgesteld worden gecontroleerd. De leerlingen worden discreet uit de klas geroepen.
De hercontrole wordt uitgevoerd door de zorgleerkracht, de eigen leerkracht, de kinderverzorgster of een
kriebelouder.
De besmette leerling is luizenvrij:
De bevinding wordt mondeling meegedeeld aan de leerling.

De besmette leerling is niet luizenvrij:
De leerling krijgt een briefje mee naar huis waarop de bevindingen worden aangekruist.
De directie neem indien nodig telefonisch contact op met de betrokken ouder(s) of vraagt de
kriebelcoördinator om dit te doen.
Procedure bij betwisting – ontkenning door ouders.
Wanneer er bij een controle vastgesteld wordt dat een kind luizen en/of neten heeft, krijgt hij/zij een
brief mee naar huis. Als de ouders ontkennen dat hun zoon/dochter luizen/neten heeft, dan zal het
kriebelteam het kind nogmaals controleren. De ouders worden opgebeld door de kriebelouder die het
kind heeft nagekeken. Eventueel worden de ouders uitgenodigd op school om samen met de
zorgcoördinator/ kriebelcoördinator het kind te controleren.
4. Wat doet de school
Op school worden, bij actieve hoofdluis en neten, volgende aandachtspunten in acht genomen :
- kleding in de klas of in de turnzaal niet op elkaar leggen
- geen hoeden, kammen, borstels … gebruiken
- 1 jas aan 1 kapstok
- mutsen en sjaals niet op elkaar leggen maar in de mouwen van de jassen laten steken
- tijdens een actieve periode er zoveel mogelijk voor zorgen dat de kinderen niet te dicht met hun
hoofden tegen elkaar komen (vb. knuffelen...)
- als er levende luizen en/of neten aanwezig zijn, moet de besmette leerling een badmuts dragen
tijdens de zwemlessen tot alle luizen en neten verdwenen zijn. Het kriebelteam controleert de leerlingen
met een gekende besmetting de donderdag of vrijdag, voor de zwemweek. De leerling krijgt een briefje
mee naar huis om de besmetting en de verplichting tot het dragen van een badmuts tijdens de zwemles
te melden.
De maatregelen zijn niet meer nodig wanneer er bij een hercontrole blijkt dat alle kinderen luis- en
netenvrij zijn.
5. Wat wordt er verwacht van de ouders?
Van de ouders wordt de nodige medewerking gevraagd.
In geval van luizenbesmetting moeten de ouders hiervan onmiddellijk melding maken op school, hetzij
aan de leerkracht, hetzij aan de zorgcoördinator.
Ouders dienen de nodige maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen.
Wanneer er uit een controle blijkt dat hun kind besmet is, wordt er van de ouders verwacht dat zij
onmiddellijk overgaan tot het behandelen van de haren van hun kind(eren).

