Luizenstappenplan

Inleiding
Luizen zijn vooral een bedreiging voor de omgeving vanwege het
besmettingsgevaar. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan
deze besmetting gemakkelijk van de ene persoon naar de andere worden
overgebracht. De school is ongewild zo’n plaats. Om een luizenprobleem
te voorkomen is het gewenst dat we als school afspraken en regels
opstellen aangaande verscheidene acties en verwachtingen. Dit wordt
vastgelegd in het luizenstappenplan.

Soorten controles
1. Preventieve controle
Deze vinden plaats in de eerste week na iedere schoolvakantie en bij
elk kind, door de kinderverzorgster. Zij genoot hiervoor een korte
opleiding bij de verpleegkundige van het CLB.
2. Tweede controle
Deze vindt plaats na 10 à 14 dagen na de preventieve controle en
gebeurt bij de leerlingen die tijdens de eerste controle gesignaleerd
werden met neten en/of luizen.
3. Tussentijdse meldingen
De school krijgt kennis van een luizenbesmetting via ouders en/of
teamleden. De klasgenootjes van het desbetreffende kind krijgen
een brief mee voor de ouders.

Procedure bij preventieve controle
In de afgesproken week worden alle leerlingen door de kinderverzorgster
nagekeken op luizen. Leerlingen die afwezig zijn, worden op de
eerstvolgende dag van terugkomst gecontroleerd. Alle leerlingen krijgen
een groen kaartje mee. De betekenis van elke boodschap kan u
terugvinden in de bijlage “wat betekenen de groene kaartjes”. De namen
van leerlingen met neten/luizen worden direct na controle via het
luizenregistratieformulier aan de zorgcoördinator bezorgd.
Aan de ouders van leerlingen met neten/luizen wordt d.m.v. een extra brief
gevraagd of zij de haren van hun kind(eren) bij thuiskomst grondig willen
controleren en te behandelen en het antwoordstrookje van de brief
ingevuld terug mee te geven naar school.

Haardgezinnen (= hoge frequentie van vermeldingen gedurende het
ganse schooljaar, bij zowel preventieve- als hercontroles) worden gemeld
bij de zorgcoördinator en het CLB.

Procedure bij tweede controle
De hercontrole vindt plaats binnen de 14 dagen na de preventieve
controle of binnen de 14 dagen na de controle bij een tussentijdse
melding. Zijn er na de hercontrole nog luizen en neten aanwezig, dan
worden de ouders op de hoogte gebracht dat de bestrijding onvoldoende
was. Deze ouders krijgen opnieuw een brief met de melding dat het
belangrijk is om onmiddellijk opnieuw te behandelen. Er zal opnieuw een
hercontrole plaatsvinden.

Procedure bij tussentijdse melding
Wanneer luizen gemeld worden door een ouder, meldt de betreffende
leerkracht dat aan de directie en/of zorgcoördinator. Alle ouders van de
desbetreffende klas worden op de hoogte gebracht d.m.v. een
meldingsbrief. De namen van leerlingen met neten/luizen worden op het
luizenregistratieformulier
genoteerd
en
doorgegeven
aan
de
zorgcoördinator.

Plaats van de controles
Alle controles zullen uitgevoerd worden buiten het klaslokaal. De controle
vindt plaats in een goed verlichte ruimte en op een discrete manier. Er
komt slechts 2 kindjes tegelijk aan bod. Het luizenregistratieformulier is
niet zichtbaar voor de leerlingen.

Werkwijze controle
Er wordt gecontroleerd in de haren: achter de oren, op de kruin, in de nek,
onder de pony. Kinderen met vaststelling van luizen en/of neten worden op
het registratieformulier ingevuld. Ook in geval van twijfel wordt hier
melding van gemaakt. Afwezige leerlingen worden eveneens aangeduid op
het formulier en nadien gecontroleerd. Alle leerlingen krijgen een groen
kaartje mee naar huis waarop de bevindingen van de controle te lezen
zijn.

Procedure bij betwisting – ontkenning door ouders
Wanneer er bij een controle vastgesteld wordt dat een kind luizen en/of
neten heeft, krijgt hij/zij een meldingsbrief mee naar huis. Mochten de
ouders dan ontkennen dat hun zoon/dochter luizen/neten heeft, kan de
school het CLB inschakelen. Zij kunnen uitsluitsel komen geven door de
haren van het kind zo snel mogelijk te komen controleren. Ouders kunnen
ook het tegendeel bewijzen door een doktersattest voor te leggen waaruit
blijkt dat hun kind geen luizen/neten heeft.

Procedure bij onvoldoende resultaat of onvoldoende medewerking
van de ouders
Voor leerlingen bij wie behandelen geen succes heeft of waarvan de
ouders niet meewerken, doet de school een beroep op het CLB.
Via de registratie aan de zorgcoördinator verneemt het CLB welke stappen
er reeds ondernomen werden. Er kan een gesprek gehouden worden met
de betrokken ouders en het CLB. In een persoonlijk contact met de ouders
zoeken ze samen met hen naar een oplossing. Wanneer ook dan het
gewenste resultaat niet wordt bereikt, kan het CLB hulp inroepen van
andere deskundigen (bv. huisarts, OCMW, comité Bijzondere Jeugdzorg,
gezondheidsinspectie, …).

Wat wordt er verwacht van de ouders?
Van de ouders wordt er de nodige medewerking gevraagd. In geval van
luizenbesmetting moeten de ouders hiervan onmiddellijk melding maken
op school, hetzij aan de leerkracht, hetzij aan de directie of de
zorgcoördinator. Ouders dienen de nodige maatregelen te nemen om
verdere verspreiding te voorkomen. Wanneer er uit een controle blijkt dat
hun kind besmet is, wordt er van de ouders verwacht dat zij onmiddellijk
overgaan tot het behandelen van de haren van hun kind(eren). De beste
methode is de nat kam methode. U vindt een handleiding en filmpje bij
de link “nat kam methode”.
Sommige brieven die meegegeven worden voor de ouders hebben
onderaan een antwoordstrook. Het is belangrijk dat de ouders deze strook
correct en naar waarheid invullen en meegeven met hun kind op de
eerstvolgende dag dat hij/zij aanwezig is op school. Het strookje kan
afgegeven worden op het secretariaat, aan de directie of aan de
klasleerkracht.

Aangezien de controledata steeds na een schoolvakanties vallen, kunnen
de ouders hun kind inlichten over de luizencontrole door de
kinderverzorgster.
Om luizenbesmetting te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken
is het belangrijk dat het een routine wordt om je kind(eren) wekelijks te
controleren. Dit neemt maar een paar minuten van je tijd in beslag, maar
kan veel last en verloren tijd voorkomen.

