VOOR PROFESSIONEEL ADVIES EN BEGELEIDING
NAAR EEN EFFECTIEF
HOOFDLUISPROTOCOL OP SCHOOL

HOOFDLUIS SCHOLEN SERVICE
Het huidige hoofdluisprotocol is reeds 25 jaar onveranderd en gedateerd.
Wij bieden scholen professionele hulp met een actuele en effectieve werkwijze
om hoofdluis op school onder controle te krijgen en houden.
Vernieuwend
Effectief
RIVM erkend
Kind naar huis sturen overbodig
Gratis

HOOFDLUIS OP SCHOOL ONDER CONTROLE
De Luizenkliniek - Erkende Specialisten
op het gebied van bestrijding van Hoofdluis
info@luizenkliniek.nl
www.luizenkliniek.nl

WIE ZIJN WIJ?
De Luizenkliniek is een door het R.I.V.M. erkende dienstverlening in de
bestrijding van hoofdluis.
Wij zijn gespecialiseerd in controle, determinatie, eliminatie en
voorlichting op het gebied van hoofdluis.
In 2011 is de eerste kliniek te Den Haag opgericht. Sindsdien
behandelen wij hoofdluis met een 100% effectiviteitspercentage in
onze klinieken, middels de klinisch bewezen-effectieve
behandelmethode AirAllé™.
Wij hebben in 2015/2016 samengewerkt met het R.I.V.M. aan het
onderzoek ‘Luis Thuis’ d.m.v. een enquête, en werken ook geregeld
samen met het instituut voor andere zaken betreffende hoofdluis.
Onze behandelmethode is opgenomen in de LCI Richtlijn Hoofdluis van
het R.I.V.M.
Een kwalitatieve behandeling staat en valt met een degelijke controle
en determinatie van hoofdluis, gevolgd door een goed advies op basis
van de bevindingen. Hierin zijn wij gespecialiseerd en deze kennis
delen wij graag met scholen, hun luizenouders en luizencoördinatoren.

WAAROM BIEDEN WIJ ONS AAN?
Er zijn weinig harde cijfers maar het is voor iedereen bekend dat
hoofdluis de laatste jaren een enorme opmars heeft gemaakt.
Veel scholen kampen met een dermate hoofdluisprobleem dat hele
klassen besmet zijn, (luizen)ouders geheel ontmoedigd raken en het
huidige hoofdluisprotocol het probleem niet de baas kan.
Na ruim 6 jaar ervaring op eigen grond, en honderden-duizenden
AirAllébehandelingen en controles wereldwijd, door collega-klinieken
waar wij nauw mee in contact staan, kunnen wij spreken van een
unieke bron aan praktijkverhalen van ouders. Ouders die alle middelen
reeds geprobeerd hebben, die hun kind keer op keer her besmet zien

geraken, en die ons vaak kunnen vertellen dat er een verkeerde
diagnose is gemaakt door de welwillende luizenouders op school.
Het vergt een specifieke controle-methode om hele klassen
nauwkeurig, maar binnen de beperkte tijd die een school heeft,
realiseerbaar te maken.
Het vergt vervolgens actuele en goede kennis over hoofdluis om de
juiste determinatie te maken.
Maar bovenal zijn het bij uitstek de luizenouders die de ouders kunnen
informeren over een besmetting en hoe zij deze effectief kunnen
behandelen.
Exact in deze kennis kunnen wij hen voorzien. Wij zijn de enige
opgeleide en gecertificeerde hoofdluisspecialisten in Nederland, die
dagelijks met hoofdluis werken. Laat ons onze unieke kennis met u
delen.

WAT BIEDEN WIJ AAN?
I.
II.
III.

Trainingen voor luizenouders/luizencoördinatoren
Lezingen voor ouders
Lezingen voor studenten (middelbaar onderwijs)

Onze Training voor Luizenouders/Luizencoö rdinatoren behelst een
PowerPointpresentatie en een praktijktraining.
Hiermee leren wij hen:
Degelijk en tijd-efficiënt controleren van hele klassen
Alle basiskennis over hoofdluis welke in de praktijk van
schoolcontroles nodig is
Degelijk determineren van luizen, lege neten, dode neten,
levensvatbare neten, roos> actieve besmetting, geëlimineerde
besmetting, geen besmetting
Degelijk advies voor ouders

Onze Lezingen voor Ouders behelst een PowerPointpresentatie
waarmee wij in korte tijd, en op boeiende wijze, uitleg geven over o.a.
de volgende zaken:
Hoe vindt overdracht van een luis plaats?
Wat kan ik doen ter preventie?
Hoe herken ik een besmetting?
Hoe behandel ik effectief?
Onze Lezing voor Studenten (Middelbare School) behelst een
PowerPointpresentatie en is speciaal gericht op bewustmaking van
het sterk toenemend aantal besmettingen op het voortgezet
onderwijs. De inhoud van de PPT is gelijk aan die voor ouders.

WAT VRAGEN WIJ TERUG?
Een effectieve aanpak van Hoofdluis op School is met name
afhankelijk van een goede samenwerking en communicatie tussen
Luizenouders/Coördinatoren – Ouders – Luizenkliniek.
Wij leiden de Luizenouders/Coördinatoren tot goede adviseurs voor
de ouders en delen onze kennis tevens met de ouders, maar het is van
cruciaal belang dat ouders alle informatie direct tot hun beschikking
hebben wanneer het ertoe doet, namelijk wanneer hun kind besmet is.
Een goede toegankelijkheid van de informatie op onze website is
daardoor een vereiste.
Wij vragen geen vergoeding, slechts dat onze websitelink wordt
vermeld in het luizenbriefje en op de website en nieuwsbrief van
school.
Heeft u interesse neem dan gerust contact op voor een gratis en
vrijblijvend gesprek.

