Procedure bij constatering hoofdluis door ouders/verzorgers
1. Ouders melden aan school dat hun kind hoofdluis heeft.
2. School geeft informatiebrief mee aan de kinderen uit de desbetreffende groep.
3. Desbetreffende leerkracht brengt de aanwezigheid van hoofdluis onder de aandacht
bij de kinderen.
4. School meldt aanwezigheid van hoofdluis bij de hoofdluisbrigade.
5. Na 2 weken vindt hercontrole plaats bij de leerling(en) bij wie hoofdluis en/of neten
zijn aangetroffen.
6. Wanneer ouders/verzorgers en de hoofdluisbrigade de hoofdluis niet onder controle
krijgen, meldt de school het hoofdluisprobleem bij de jeugdverpleegkundige van de
GGD.
7. De jeugdverpleegkundige licht het GGD-team in en de directeur licht het schoolteam
in.
8. De jeugdverpleegkundige neemt contact op met de teamcoördinator/betrokken
leerkracht van de betreffende groep over de door de school genomen maatregelen
t.a.v. uitvoering, voorlichting en preventie op school.
9. School past de informatiebrief aan en verspreidt deze. Tevens voert de school n.a.v.
het contact met de jeugdverpleegkundige de nog niet genomen maatregelen uit.
10. Bij blijvende hoofdluis vindt er opnieuw overleg plaats tussen de
jeugdverpleegkundige en de directeur en/of team.

Procedure bij constatering hoofdluis door hoofdluisbrigade
1. De hoofdluisbrigade controleert de leerlingen op hoofdluis op de eerste dinsdag na
de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie.
De bevindingen worden schriftelijk op de groepslijsten vastgelegd.
2. Coördinator van de hoofdluisbrigade brengt verslag uit van hun bevindingen aan de
administratief medewerkster en/of aan de leerkracht.
3. De administratief medewerkster en/of leerkracht neemt contact op met betrokken
ouders indien er sprake is van de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Er wordt
schriftelijk melding gemaakt van dit contact.
4. Na 2 weken vindt hercontrole plaats bij alle leerlingen uit de betreffende groep.
5. zie vanaf punt 6 bij bovenstaande procedure.

N.B.: Als er bij aanvang van een nieuw schooljaar veel nieuwe ouders bij luizenbrigade
komen, dan is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een training bij de GGD
(jeugdverpleegkundige).

