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1. Begeleider vermoedt hoofdluis bij een deelnemer
Als een deelnemer veel jeuk heeft op zijn hoofd, kan de begeleider op hoofdluis controleren.
Daartoe kijkt hij goed tussen de haren, vooral achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo
groot als een sesamzaadje en bewegen. Als je doorzichtige of grijswitte puntjes aan de haren ziet
kleven, dan zijn dat de eitjes van de hoofdluis (neten).
Bron: RIVM
Video: hoofdluis herkennen

2. Begeleider stelt hoofdluis vast bij een deelnemer
2.1
•
•
•
2.2
•

•
•

Te ondernemen acties door begeleider:
Zorg ervoor dat de deelnemer met hoofdluis niet in fysiek contact komt met andere
deelnemers en geen kledingstukken zoals een sjaal of een jas uitwisselt met andere
deelnemers.
Informeer de TVD.
Was direct het beddengoed van de deelnemer met hoofdluis.
Te ondernemen acties door Teamleider van Dienst (TVD):
Neem contact op met de ouders/verzorgers van de deelnemer bij wie hoofdluis geconstateerd
is:
o Verzoek hen de deelnemer op te komen halen.
o Wijs hen op de volgende informatie:
▪ Hoofdluis
▪ Behandeling hoofdluis
o Verzoek hen de behandeling van de hoofdluis te starten volgens de beschrijving via
bovenstaande link. Als de behandeling in gang is gezet, mag de deelnemer weer
gebruik maken van de begeleiding bij Happy Move.
Informeer de directie van Happy Move.
Informeer de ouders/verzorgers van de andere deelnemers van deze groep over de situatie.
Doe dat volgens het format in bijlage 1.

2.3
Te ondernemen actie door de directie:
Zie erop toe dat de ouders/verzorgers van de betreffende groep geïnformeerd worden.

3. Constatering hoofdluis ná begeleiding
Na afloop van de begeleiding bereikt Happy Move het bericht dat een deelnemer hoofdluis had.
3.1
•

•
•

Te ondernemen acties door Teamleider van Dienst (TVD):
Neem contact op met de ouders/verzorgers van de deelnemer bij wie hoofdluis geconstateerd
is:
o Wijs hen op de volgende informatie:
▪ Hoofdluis
▪ Behandeling hoofdluis
o Verzoek hen de behandeling van de hoofdluis te starten volgens de beschrijving via
bovenstaande link. Als de behandeling in gang is gezet, mag de deelnemer weer
gebruik maken van de begeleiding bij Happy Move.
Informeer de directie van Happy Move.
Informeer de ouders/verzorgers van de andere deelnemers van de groep waarvan de
deelnemer deel uitmaakte over de situatie.
Doe dat volgens het format in bijlage 1.
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•

Informeer de begeleiders van de betreffende groep en adviseer hen zichzelf te controleren op
hoofdluis. Wijs hen op de volgende informatie:
o Hoofdluis
o Behandeling hoofdluis

3.2
Te ondernemen actie door de directie:
Zie erop toe dat de ouders/verzorgers van de betreffende groep en de begeleiders geïnformeerd
worden.

4. Bronnen
Arbeidsgerelateerde maatregelen:
Informatie over hoofdluis:
Informatiemateriaal hoofdluis:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal

© Happy Move
Uitvoering - Hoofdluis - Versie 2021-04-21
4

Bijlage 1:

➢
➢

Informatiemail aan ouders/verzorgers van deelnemers uit de groep
waarvan bij iemand hoofdluis is geconstateerd

Stuur de mail aan jezelf.
Zet de e-mailadressen van de deelnemers in de BCC (denk aan privacy).

Onderwerp: Hoofdluis
Beste deelnemers, ouders, verzorgers,
Bij een deelnemer aan de begeleiding op DATUM is hoofdluis geconstateerd.
De kans op besmetting is derhalve aanwezig.
Op de website van het RIVM treft u informatie over het controleren op en het behandelen van
hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk uw zoon/dochter te controleren op hoofdluis.
In geval van constatering daarvan, vernemen wij graag van u.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de teamleider (van dienst).
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