Protocol Luizenkammen


Het kammen is een service die de school verleent. Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk of
en hoe ze hun kind(eren) behandelen en/of kammen. De service bestaat uit:
1. Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. (gewoonlijk op woensdagochtend)
2. Ouders worden op de hoogte gebracht door de leerkracht als er luizen en/of nieuwe neten
gevonden zijn. Daarnaast wordt er bij twijfel ook contact opgenomen met de ouders.
3. Alle kinderen uit de desbetreffende groep worden middels een e-mail op de hoogte gesteld
dat er hoofdluis in de klas heerst + info hoe dit behandeld kan worden.
4. Alle kinderen uit de overige groepen krijgen een e-mail dat er hoofdluis heerst op school +
info hoe dit behandeld kan worden.



Verzoek aan de ouders indien men zelf hoofdluis constateert in het gezin dat nadrukkelijk melden
op school. Ook als dit in vakanties geconstateerd is. Dit om een grote uitbraak op school te
voorkomen.



Elke woensdag na de vakantie komen de kamouders bij elkaar.
1. Ze bespreken eerst plenair hoe ze gaan kammen. Dit wordt geleid door de kamouders.
2. De kinderen worden per groep uit de klas gehaald en gekamd.
3. De kamouders geven het door aan de leerkracht van het betreffende kind.
4. De leerkracht zorgt ervoor dat de ouders z.s.m. op de hoogte worden gebracht. (kamouders
nemen zelf dus geen contact op)



Alle kinderen worden gekamd, ook al zijn ze thuis al zorgvuldig onder de loep genomen.



Als er een bericht op school komt dat er in een gezin luizen zijn ontdekt, worden de kamouders
opgeroepen voor een extra kamronde. Alle kinderen uit de desbetreffende groepen worden
gecontroleerd.
In een voorafgaande nieuwsbrief of e-mail komt te staan wanneer de controledag is. Tevens wordt
verzocht geen gel, speldjes, ingewikkelde vlechten, etc. in de haren te doen.



Voor extra informatie kan contact worden opgenomen met GGD Nijmegen, jeugdgezondheidszorg,
tel: 024-3297111, website: www.ggd-nijmegen.nl

Behandeling thuis
1. Als het de eerste keer is dan kan er eerst behandeld worden met een antihoofdluismiddel (verkrijgbaar
bij drogist en/of apotheek). In bijgaande brief + folder van de GGD treft u meer informatie aan m.b.t.
antihoofdluismiddelen.
2. Om de luizen/neten uit het haar te kammen maak je het haar nat, doe er crèmespoeling in en kam het
grondig uit.
3. Om van neten af te komen is 14 dagen kammen de enige remedie.

