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BIJLAGE: Luizenstappenplan
De meest recente versie van dit document vindt u op onze website:
www.clbroeselare.be schoolmedewerker – bijlagen bijzondere bepalingen

Geachte Directie, Geachte Leerkracht,
Als centrum voor leerlingenbegeleiding is het onze taak om deskundig toezicht te houden op
het voorkomen van besmettelijke ziekten. In het kader van de luizenproblematiek stellen we
volgend stappenplan voor.
Stap 1: De school stelt luizen vast bij minstens 1 leerling.
De school organiseert een eerste controle waarbij wordt bijgehouden bij welke leerlingen in de
klas een luizenbesmetting vastgesteld werd. Deze eerste controle houdt doorgaans in dat
iemand van de school (vb de leerkracht) alle klasgenoten nakijkt op aanwezigheid van luizen
en/of neten. Het is tevens aangewezen om ook broers en zussen van de leerling na te kijken.
De meldingen worden door de directeur en/of de leerkracht nauwkeurig bijgehouden. (d.w.z.
met datum en met aanstippen op een klaslijst). De school brengt de ouders van alle
gecontroleerde leerlingen op de hoogte. Bij kinderen met een luizenbesmetting wordt een
behandeling aanbevolen.
Stap 2: De eerste aanpak blijkt onvoldoende
Indien de school vaststelt dat de luizenbesmetting na twee weken nog steeds aanwezig is in
de klas en/ of bij nieuwe meldingen (in dezelfde klas) dan neemt de school contact op met de
CLB- medewerker.
De CLB-medewerker (arts en/of verpleegkunde) voert nadien een controle uit met de
luizenkam, bij alle leerlingen uit die klas en eventueel broers of zussen van besmette
leerlingen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de klaslijst die de school in stap 1 opstelde.
Indien bij een leerling luizen worden vastgesteld, worden de ouders hiervan (zo nodig
telefonisch) op de hoogte gebracht door de CLB-medewerker. Begeleidend hiermee wordt aan
alle leerlingen een ouderbrief door het CLB meegegeven. Hierop worden de
onderzoeksresultaten vermeld, alsook enkele adviezen geformuleerd. Daarnaast wordt ook
een folder meegegeven. De klaslijst (met resultaten) wordt bijgehouden door het CLB.
Stap 3: De eerste aanpak van het CLB blijkt onvoldoende
Indien de school vaststelt dat een luizenbesmetting aanwezig blijft bij specifieke leerlingen
ondanks de adviezen die in stap 1 en stap 2 werden verstrekt, wordt de CLB-medewerker
hiervan op de hoogte gebracht. Het kan gaan om een moeilijk te behandelen besmetting,
recidief (herval) en/of vermoeden dat de thuiscontext een minder gunstige invloed heeft op het
luizenprobleem.
In navolging hiervan zal de CLB-medewerker een persoonlijk contact organiseren met het
gezin via een telefonisch onderhoud en/of een huisbezoek. Dit zal geen controlebezoek
worden maar wel een positieve benadering zodat samen met de betrokkenen een oplossing
kan worden gezocht.
Stap 4: Hardnekkig recidief, onwil, probleemgezinnen of haardgezinnen.
Hierbij zal het CLB na intern overleg de samenwerking aangaan met partners uit het lokale
hulpverleningsnetwerk. Bij deze gezinnen zal een aanpak op maat de voorkeur genieten.
Neem gerust contact op bij verdere vragen,
Vriendelijke groeten,
Namens het CLB-team
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