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SCHOOLBELEID HOOFDLUIZEN

DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB

Schoolbeleid Hoofdluizen
Preventieve maatregelen


Maak concrete afspraken met het CLB over het schoolbeleid rond hoofdluizen. Deze
afspraken worden best opgenomen in de afsprakennota of de Bijzondere Bepalingen.
Het thema hoofdluizen kan opgenomen worden in het gezondheidsbeleid.



Informeer alle ouders bij het begin van elk schooljaar en bij elke nieuwe inschrijving
over de diagnose en behandeling van hoofdluizen en spoor hen aan om de haren van
hun kind(eren) regelmatig te controleren met de nat-kam-test. Informeer hen ook over
het schoolbeleid rond hoofdluizen. Vraag ouders om bij vaststelling van luizen bij hun
kind steeds de leerkracht, de school of de CLB-arts op de hoogte te brengen.



Informatie rond de diagnose en behandeling van luizen en rond het schoolbeleid kan
opgenomen worden op de website van de school.



Zorg voor een snelle en open communicatie met leerlingen, ouders en leerkrachten.



Er zijn ook enkele algemene preventieve maatregelen die men kan toepassen om de
kans op besmetting met luizen te verminderen:
- kapstokken zouden minstens 15 cm uit elkaar moeten hangen en overvolle
kapstokken moeten vermeden worden;
- gemeenschappelijk gebruik van bijvoorbeeld haarborstels, mutsen, sjaals,
hoofddeksels, handdoeken, bedlinnen of knuffels moet vermeden worden;
- hoofd-hoofdcontact moet te allen tijde vermeden worden.



Betrek ouders bij het schoolbeleid rond hoofdluizen.



Stigmatisering van leerlingen uit haardgezinnen of andere leerlingen met hoofdluizen
moet absoluut vermeden worden.

Maatregelen te nemen bij het vaststellen van/een melding van hoofdluizen


Kinderen met luizen mogen nooit geweerd worden van school. Er is geen bewijs
beschikbaar dat wering van school doeltreffend is.



Informeer ouders, medeleerlingen en personeel over de diagnose en de
behandelingsmethode indien er in een klas een kind gesignaleerd wordt met luizen:
- Zorg ervoor dat het kind over wie de melding gaat, correct behandeld wordt. Volg
het op.
- Zorg ervoor dat ouders van klasgenoten worden geïnformeerd zodat ze de haren
van hun kind(eren) kunnen controleren met de nat-kam-test en bij het vinden van
luizen kunnen behandelen op een correcte manier.
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Informeer ouders dat bij het vinden van luizen bij hun kind ook de andere gezinsleden
moeten nagekeken worden en zo nodig behandeld moeten worden. Het is van groot
belang dat iedereen die besmet is met luizen binnen eenzelfde klas en binnen eenzelfde
gezin gelijktijdig behandeld wordt.



Betrek het CLB wanneer het luizenprobleem hardnekkig aanwezig blijft bij een
individuele leerling of binnen een klasgroep.



Bij besmetting met luizen in een klas is het belangrijk om extra aandacht te hebben
voor het gebruik van de kapstokken. Overvolle kapstokken moeten dan zeker vermeden
worden. Indien dit niet mogelijk is, kunnen kinderen hun jas, muts en sjaal best
afzonderlijk in een eigen plastic zak bewaren. Er bestaan ook zogenaamde
“luizententjes” om over de jas te hangen.



Bij hardnekkige epidemieën en in geval van haardgezinnen kan desinfectie zinvol zijn
om herinfectie te vermijden. Kledij, handdoeken, beddengoed en knuffels die tot 48 uur
voor de start van een behandeling gebruikt werden, moeten gewassen worden op 60°C.
Na één week dient opnieuw alles op 60°C gewassen te worden. Materialen die niet in
de wasmachine mogen, kunnen ook buiten gelucht worden gedurende 48 uur, in de
diepvriezer op -18°C geplaatst worden gedurende 24 uur of in een afgesloten plastic
zak bewaard worden gedurende twee weken.
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