Werkschuit geeft luizen
geen kans
Procedure binnen De Werkschuit
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INLEIDING
Getuige onderzoek onder scholen blijkt dat 15% van de kinderen elk jaar wordt
besmet met hoofdluis. Deskundigen zijn van mening dat geen school in
Nederland met dit probleem hoeft te kampen en dat die 15% teruggebracht kan
worden tot 1% van de leerlingen, na totstandkoming van adequaat beleid. De
toename van luizen besmetting in Nederland is in de maanden oktober en
november van dit jaar uitgebreid aan de orde geweest in de Nederlandse media,
zowel radio, televisie als de schrijvende pers hebben hier aandacht aan besteed.
Leden van de MR van de Werkschuit zijn de afgelopen periode regelmatig
aangesproken door ouders, die hen verzochten een duidelijke en krachtige
aanpak ter voorkoming en bestrijding van de verspreiding van hoofdluis onder
leerlingen, in de MR te bepleiten.Tevens heeft de MR geconstateerd dat deze
behoefte ook bij de leerkrachten bestaat.
In de MR vergadering van november is de aanpak van het luizenprobleem
besproken en heeft de MR unaniem besloten dat er nieuw beleid wordt
ontwikkeld voor de Werkschuit, waarin de aanpak, taken en bevoegdheden van
de diverse betrokkenen duidelijk wordt weergegeven. Hierbij wordt gestreefd
naar een zo spoedig mogelijke start van de nieuwe procedure.
Dit (concept) rapport is samengesteld door vertegenwoordigers van de MR, Cora
en Ronald, aangevuld met ondersteuning van Esther.
Het concept is voor feedback aangeboden aan het team en de directie van de
Werkschuit. Na het verwerken van de feedback, wordt de aanpak
geïmplementeerd in de Werkschuit en worden de ouders hierover geïnformeerd.
In de aankomende Scheepstelegraaf, die voor de kerst 2009 onder ouders zal
worden verspreid, wordt in ieder geval aangekondigd dat de MR en het team
hebben besloten tot een gestructureerde aanpak van hoofdluis binnen de
Werkschuit en dat hiervoor een procedure is ontwikkeld, welk op een zo kort
mogelijke termijn ingevoerd wordt.
De auteurs van deze procedure hebben zich laten leiden door de onderzoeken en
adviezen van de vereniging: “ Landelijk Steunpunt Hoofdluis”,
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl .

LANDELIJK STEUNPUNT HOOFDLUIS
Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) wil dat er een einde komt aan
hoofdluis! Jaarlijks krijgen ongeveer 240.000 kinderen op de basisschool te
maken met de gevolgen van deze jeukende parasiet. Dit wil zeggen dat 15% van
alle kinderen tussen 4-12 jaar besmet worden met hoofdluis. Niet leuk voor het
kind, maar ook niet voor het gezin en de school.
Hoofdluis verminderen
De doelstelling van het LSH is om het aantal besmettingen te verminderen van de
huidige 15% naar 1% in 2014. Dit gaat gerealiseerd worden door:
- de invoering van een professionele luizenaanpak op basisscholen: de LSHmethode
- actieve voorlichting, bijv. de organisatie van de Landelijke (anti) Luizendag
op 3 maart 2010
- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
Landelijk Steunpunt Hoofdluis
Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis is een vereniging opgericht door
ervaringsdeskundigen. Professionals die bijdragen vanuit hun eigen vakgebied.
Daarbij zijn het allemaal ouders met kinderen op de basisschool. De vereniging
wordt bestuurd door een verenigingsbestuur. Zij vindt dat hoofdluis in deze tijd
helemaal niet meer voor zou hoeven komen. Met een structurele aanpak op
scholen, actieve voorlichting, en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
gaat dit volgens de vereniging zeker lukken!

WERKSCHUIT HOOFDLUIS BESTRIJDINGSPROCEDURE
Onderstaande procedure is gebaseerd op de LSH methode, welke volgens de LSH
vereniging, de standaard hoofdluismethode voor alle basisscholen van
Nederland zal worden. De methode is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en
de protocollen van de GGD’s.
De procedure beslaat de volgende activiteiten:
1. Benoemen van een hoofdluis coördinator
2. Samenstellen van team hoofdluisouders
3. Jaarlijks plannen van school brede controles, telkens 1 week na de meeste
schoolvakanties
4. Informeren van leerkrachten, ouders en directie over resultaten van de
onderzoeken
5. Informeren van ouders , leerkrachten en directie over ontwikkeling van
methodes en middelen.
6. Inrichten controle volgens LSH methode
7. Evalueren procedure na 1e jaar in augustus 2010

ROL SCHOOL HOOFDLUIS COORDINATOR
Wat doet de coördinator?
De coördinator:
• Verzamelt met behulp van het schoolteam een groep vrijwilligers, het
luizenteam
• Instrueert het luizenteam en het schoolteam
• Licht de ouders in op het moment dat er hoofdluis wordt geconstateerd
bij een van de kinderen en voorziet deze van de juiste instructies.
• Voert een administratie met betrekking tot de geconstateerde
luizengevallen met als doel om te meten of de getroffen maatregelen het
gewenste resultaat bewerkstelligen.
• Is aanspreekpunt voor kinderen, ouders, het schoolteam, en het
luizenteam op het gebied van Hoofdluispreventie en -bestrijding
• Is op de dag van een schoolcontrole aanwezig op school om de controles
te coördineren en de resultaten te verwerken.

Functie eisen
• Stelt zich beschikbaar voor ten minste een heel schooljaar als School
Coördinator Hoofdluis.
• Is geïnstrueerd in de wetenswaardigheden rondom de bestrijding van
hoofdluis en derhalve geschikt als aanspreekpunt.

ROL VAN DE LUIZENOUDERS
Deze pagina bevat instructies voor “luizenouders” van scholen die werken
volgens de LSH methode.
Wat doet de luizenouder?
De luizenouder:
• Voert op basis van de ontvangen instructies de controles op hoofdluis uit
op de daarvoor aangewezen controledagen.
• Registreert de controlebevindingen ten behoeve van de school hoofdluis
coördinator.
• Bij het aantreffen van hoofdluis licht deze de coördinator op discrete
wijze in.
Functieomschrijving luizenouder:
•
•
•
•

De ouder dient bereid te zijn zich te laten instrueren om de controle
volgens de methode van de Werkschuit uit te voeren
De ouder dient in staat te zijn om in deze rol zeer discreet om te gaan met
de controleresultaten en deze uitsluitend met de coördinator en
eventueel de leerkracht te bespreken en niet met andere ouders.
De ouder dient bereid te zijn om minimaal gedurende 1 schooljaar aan te
blijven in deze rol.
De luizenouder maakt deel uit van een team van 4 tot 6 ouders en een
aantal reserveouders en dient bereid te zijn ook binnen dit team de
nodige discretie te betrachten.

DE PROCEDURE
1. Jaarlijks is er een planning van het aantal controlemomenten.
2. Via de Scheepstelegraaf en met een mail worden de ouders van het
naderende controlemoment op de hoogte gesteld.
3. De controle wordt schoolbreed en gelijktijdig op één dag uitgevoerd door
een team van 4 tot 6 luizenouders onder aansturing van de coördinator.
4. De School Coördinator Hoofdluis legt op de dag van de controle in elke
groep een checklijst en cocktailprikkers klaar.
5. De cocktail prikkers worden gebruikt om het haar in strengen te verdelen
en te controleren. Na de controle van elk kind worden de cocktailprikkers
weggegooid en nieuwe genomen. Er wordt geen kam gebruikt vanwege
de kans op besmetting.
6. Bij controle van het haar wordt extra aandacht gegeven aan de warmste
plaatsen op het hoofd: Achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en
de pony.
7. De resultaten van de controle worden geregistreerd. De lijst wordt na de
controle naar de School Coördinator Hoofdluis gebracht.
8. De ouders van kinderen waar hoofdluis of een vermoeden van hoofdluis
wordt geconstateerd, worden door de leerkracht of de School Coördinator
Hoofdluis hiervan op de hoogte gebracht en voorzien van de nieuwste
instructies.
9. De School Coördinator Hoofdluis verwerkt de resultaten van de controles.
10. De resultaten worden eenmaal per jaar gepubliceerd.
11. De coördinator bepaalt in overleg met luizenouders of de kinderen
waarbij hoofdluis is geconstateerd, een nacontrole krijgen. De nacontrole
wordt alleen gehouden in de groep(en) waar besmetting geconstateerd is
en wordt 1 week later gehouden.

DE LSH METHODE
Het 7-stappen plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voorbereiding
Behandelen
Kammen
Nog meer kammen
Omgeving informeren
Huis onder handen nemen
Blijf alert

Een gedetailleerde beschrijving van hoe te kammen en met welke middelen
wordt uitgewerkt en aan de ouders ter beschikking gesteld

ONDERSTEUNENDE MIDDELEN
•

•

•

Producent van luizenmiddel Prioderm heeft een instructie film voor
luizenouders gemaakt. Bekijk de instructiefilm op de LSH website. In deze
film wordt overigens gewerkt met de handen en de kam.
Indien er vragen zijn over de LSH methode in het algemeen kun je de
website bezoeken voor informatie of mailen met het Landelijk Steunpunt
Hoofdluis
Indien je vragen hebt over de controles op school kun je contact opnemen
met de School Coördinator Hoofdluis. De contactgegevens van de School
Coördinator Hoofdluis komen op de website van de school te staan.

