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1. Inleiding
Deze bijlage beschrijft de verantwoording, de werkwijze en de onderbouwing van het
Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (VSI) ‘Hoofdluis’, geschreven door de
LOVI-redactieraad1.
2. Verantwoording
De kaders van dit stappenplan worden gevormd door de LCI-richtlijn ‘Pediculis
humanis capitis’ (24.07.07), de Infectieziektenwet, de WCPV en de WGBO. Deze
geven richting aan wat de overwegingen zijn voor het handelen in de dagelijkse
praktijk. Na landelijke inventarisatie bleken vele bruikbare richtlijnen ‘Hoofdluis’
voorhanden te zijn die zijn gebruikt om tot een uniforme VSI te komen. De
redactieraad dankt Anke Daanen van GGD Nijmegen als auteur van de eerste
versie. Binnen de redactieraad en de meelezende artsen is overeenstemming over
de in het stappenplan beschreven interventies. Daarmee is het stappenplan als
‘practice based’ aan te duiden. Naast de LCI-richtlijn zijn de ervaringen van de
werkgroepleden en het team waarin zij werkzaam zijn uitgangspunt voor het
stappenplan.
3. Routing en resultaten
Voor het vaststellen is de afgesproken routing doorlopen. De VSI Hoofdluis heeft in
conceptvorm vanaf januari 2007 op de LCI-website gestaan met het verzoek aan
artsen en verpleegkundigen deze te toetsen in de praktijk. Vier POI’s en twee GGDen hebben een reactie ingestuurd. Een aantal tekstuele opmerkingen zijn als
verbetering overgenomen. Daarnaast is de lay-out geüniformeerd door een
medewerker van het LCI. Reacties waren:
Discussie omtrent taak voor JGZ of Infectieziektebestrijding, dit blijft lokaal
verschillen.
Vraag instelling of zij ouders benaderen om contact op te nemen met de
GGD. Dit is overgenomen.
Heeft de instelling een richtlijn voor hoofdluis en hoe is die gebruikt? Dit is
opgenomen in de VSI.
Naar welke folder moet worden verwezen. Naar de toolkit, is opgenomen
Naast naam kindercentrum is ook de naam van de contactpersoon van
belang. Is ook overgenomen.
De VSI is op 5 juni 2007 in het LOVI vastgesteld en in oktober 2007 op de LCIwebsite geplaatst. De VSI heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Herziening is
gekoppeld aan de LCI richtlijn ‘Pediculis humanis capitis (hoofdluis)’. Gebruikers
worden uitgenodigd hun aanmerkingen ter verbetering aan de redactieraad te sturen
via de op de website aangegeven route.
4. Registratieformulier
Voor hoofdluis is niet gekozen voor het ontwikkelen van een ziektespecifiek
registratieformulier. Er kan gebruik gemaakt worden van het basisregistratieformulier.

5. Aanbevelingen
Geen.
6. Versiebeheer
Op 16 maart 2011 is het beleid rond hygiënemaatregelen bij hoofdluis veranderd. De
VSI is daarmee in lijn gebracht.
1
De LOVI-redactieraad bestond tijdens het schrijven van deze VSI uit: Alice Prenger,
Hulpverleningsdienst Groningen, Lian Bovee, GGD Amsterdam, Hans Frantzen, GGD Zuid Limburg,
Ton Oomen, LCI.

