Protocol Hoofdluisbestrijding (versie 5 oktober 2016)
Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen van basisschool de Maasköpkes door de
luizenmoeders gecontroleerd op luizen.

Hieronder staan de verschillende stappen/handelingen beschreven hoe die in volgorde plaatsvinden.
Tevens staat beschreven wie in welke handeling verantwoordelijk is.

Handeling
1. Na elke schoolvakantie worden alle
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.
2. Wanneer er luizen zijn gevonden neemt de
leerkracht contact op met de ouders van
leerlingen.
3. Er wordt, bij constatering van hoofdluis, een
digitale klassenbrief naar alle ouders
verstuurd met de mededeling dat er
hoofdluis is geconstateerd.
4. Er wordt een behandelbrief voor hoofdluis
naar de ouders, van de leerlingen waarbij
hoofdluis is geconstateerd, gestuurd.
5. Na constatering van hoofdluis zal
tweewekelijks, bij alle leerlingen van de klas,
gecontroleerd worden op hoofdluis.
6. Wanneer na tweewekelijkse controle
hoofdluis gevonden blijft worden wordt
vervolgd met handeling 2.
7. Wanneer in de klas geen luis meer is
geconstateerd wordt er vervolgd met
handeling 1. De leerkracht zal ouders
hierover een bericht sturen.
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Mochten er vragen zijn die niet zijn beschreven in het protocol, dan vindt er overleg plaats met de
directie en de luizenmoeders.
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KLASSENBRIEF CONSTATERING HOOFDLUIS

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Een basisschool is door het vele contact dat de kinderen met elkaar hebben, vaak een plek waar
kinderen hoofdluis van elkaar overnemen.
Bij een van de leerlingen in de klas van uw zoon/ dochter is recent hoofdluis geconstateerd. Om
uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig.
Wij vragen u om bij uw kind(eren, maar ook bij uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten)
controleren op hoofdluis en neten.
Bij aanwezigheid van hoofdluis en/of neten verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de
leerkracht en/ of de luizenmoeders.
Om vragen contact opnemen met onderstaande luizenmoeders:
-

Romy Pasmans, mama van Luca en Milou  romypasmans@hotmail.com
Niecky Hul-Walthie, mama van Sem en Fay  niecky222@gmail.com

Uit voorzorg vragen wij u om lange haren bij de kinderen in een vlecht of knot te binden.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de leerkracht en/of luizenmoeders.
Ook bij twijfel, aarzel niet, de luizenmoeders staan voor u klaar!

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Mede namens de luizenmoeders,
Team BS De Maasköpkes
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BEHANDELBRIEF HOOFDLUIS.

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Bij uw zoon/ dochter is recent hoofdluis geconstateerd.

BEHANDELWIJZE:
Uw zoon/dochter behandelen met een hoofdluis bestrijdingsmiddel, bijv. loxazol, prioderm of XTluis. Deze producten zijn te halen bij de drogist of de apotheek.
Kam uw kind dagelijks, 14 dagen lang, met een luizenkam; eventueel in combinatie met water en
azijn.
Voor verdere informatie / instructies zie bijgevoegde informatiefolder.nHet is zeer belangrijk om
deze informatie goed door te lezen en instructies goed na te leven.
Wij adviseren u om lange haren in een vlecht of knot te binden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met een van de luizenmoeders.
-

Romy Pasmans, mama van Luca en Milou  romypasmans@hotmail.com
Niecky Hul-Walthie, mama van Sem en Fay  niecky222@gmail.com

Ook bij twijfel, aarzel niet, de luizenmoeders staan voor u klaar!

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Mede namens de luizenmoeders,
Team BS De Maasköpkes

Schoolstraat 15, 6223 BD Maastricht
Administratie 043 3632281
Administratie@bsmaaskopkes.nl, www.bsmaaskopkes.nl
Brinnummer: 06OJ

