
Hoofdluis 

De aanpak van het luizenprobleem bij kinderen vraagt van alle betrokkenen veel inspanning, met 
name van de ouders/verzorgers van de kinderen. Door als school en ouders/verzorgers samen te 
werken houden we het probleem zo klein mogelijk. Iedereen heeft hierin zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Dit protocol bevat de aanpak op hoofdlijnen. Naast dit protocol is er een 
folder voor ouders/verzorgers van de GGD beschikbaar met informatie over luizenbesmetting. Ook is 
er een informatiebrief voor leerkrachten en ‘luizenouders’ met daarin algemene informatie en tips 
voor controles. 

In het kader van de luizenpreventie wordt alle ouders/verzorgers verzocht: 
● kind(eren) 1 keer per week het haar met een neten/luizenkam te kammen om zo te controleren op 
luizen; 
● besmettingen met luizen/neten zo snel en goed mogelijk te behandelen. Als tip kan hierbij de 
folder van de GGD; ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ gebruikt worden. Deze is te downloaden op de 
website onder 'Documenten'; 
● het aan de leerkracht te melden als het kind hoofdluis heeft, ook als u al met behandelen bent 
begonnen; 
● het kind, als er luizen en/of neten zijn geconstateerd in zijn of haar groep zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk is te controleren en eventueel te behandelen; 
● na het behandelen met een luizenbestrijdingslotion het kind iedere dag met een speciale 
luizenkam (verkrijgbaar bij apotheek of drogist) te blijven controleren en alle neten te verwijderen! 
Dit volhouden tot minimaal 2 weken na de laatste behandeling en tot echt alle neten weg zijn!; 
● bij het gebruik van een luizenbestrijdingslotion bij voorkeur afwisselen om resistentie te 
voorkomen. Een natuurlijke bestrijdingsmethode als Millium of Pedicul heeft de voorkeur; 
● licht, als uw kind luizen of neten heeft, de ouders/verzorgers van vriendjes of vriendinnetjes waar 
uw kind de afgelopen week gespeeld heeft in, zodat ook zij extra kunnen controleren. 

 De school doet het volgende: 
● De leerkrachten doen hun best eraan bij te dragen ervoor te zorgen dat het hebben van hoofdluis 
uit de taboesfeer geraakt. Zij praten met de kinderen, indien nodig, regelmatig over hoofdluis; 
● de leerkrachten informeren de betreffende ouders/verzorgers op de dag van ontdekken van de 
hoofdluis als hun kind besmet is; 
● de school organiseert in samenwerking met de GGD een voorlichtingsbijeenkomst over de beste 
wijze om luizen en neten op te sporen en te bestrijden. 

Controles 
Aan het begin van ieder schooljaar worden er voor iedere klas (liefst 2 of 3) luizenouders gezocht. De 
klassenouder zorgt hiervoor, onder toezicht van de coördinator luizenpreventie. Voor iedere 
luizenouder is schriftelijke informatie beschikbaar. Tevens worden deze ouders/verzorgers 
uitgenodigd voor het bijwonen van een informatiemiddag van de GGD op school. Een nieuwe 
luizenouder wordt begeleid door een ouder/verzorger die al ervaren is in het doen van 
luizencontroles. Er vindt iedere maand luizencontrole plaats door dit luizenopsporingsteam (LOT) De 
controlemomenten worden in overleg tussen de leerkrachten en de luizenouders vastgesteld. 
Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden bij terugkeer op school alsnog gecontroleerd 
door de leerkracht of luizenouder. Als er besmetting in een groep wordt geconstateerd wordt er na 



een week een extra controle uitgevoerd en indien nodig wordt dit elke week herhaald tot de groep 
vrij is van luis en neten. Ook wanneer een ouder/verzorger meldt dat zijn/haar kind luis heeft kan er 
tussentijds besloten worden een extra groepscontrole plaats te laten vinden. Controles worden in de 
groepen uitgevoerd. De bevindingen van de controle worden op een lijst genoteerd. De coördinator 
luizenpreventie zorgt voor een actuele lijst en spreekt met de luizenouders af waar deze lijsten te 
vinden zijn. 

Communicatie 
De leerling wordt de uitslag van de controle verteld. Indien er bij een kind luizen of neten worden 
geconstateerd worden de volgende acties ondernomen: 
● De luizenouder vertelt de leerkracht welke kinderen besmet zijn. De leerkracht neemt bij 
constatering van luizen/neten zo snel mogelijk telefonisch contact op met de ouder/verzorger van de 
leerling (in de lunchpauze of na afloop van de dag). Indien de ouder/verzorger voor het einde van de 
schooldag telefonisch niet bereikbaar is, krijgt de leerling een briefje mee naar huis en wordt er 
alsnog telefonisch contact gezocht; 
● Op de deur bij de groep komt een briefje te hangen dat er hoofdluis is geconstateerd. Als er in 
meerdere groepen hoofdluis is geconstateerd wordt er bij de ingang een briefje opgehangen; 
● Wanneer bij 2 of meer kinderen per groep of na 2 weken het probleem niet onder controle is, 
wordt er een mededeling in de weekbrief gedaan. 

Wat te doen bij langdurige hardnekkige luizenbesmetting: 
Onder hardnekkige luizenbesmetting wordt verstaan dat na 2 (opeenvolgende) controles of 
gedurende een langere tijd bij hetzelfde kind luizen/neten worden geconstateerd. Bij dergelijke 
hardnekkige besmettingsgevallen schakelt de leerkracht de coördinator luizenpreventie in. Deze 
neemt contact op met de ouders/verzorgers en kan de hulp van de GGD-verpleegkundige 
inschakelen. Deze geeft hulp en advies aan de ouder/verzorger bij de aanpak van het probleem. 
Daarbij is het uitgangspunt dat behandeling van luizenbesmetting verplicht is. Hoe u moet handelen, 
staat in de folder van de GGD (op school te krijgen en onder ‘Documenten’ te downloaden op de 
website).Bij blijvende, hardnekkige luizenbesmettingen zullen op school extra hygiënische 
maatregelen getroffen worden, zoals extra schoonmaken en bijvoorbeeld het 2 weken lang isoleren 
van verkleedkleding in een vuilniszak. Indien bij een kind na 3 controles steeds opnieuw luizen/neten 
worden geconstateerd, kan besloten worden contact op te nemen met de ouders/verzorgers en te 
verzoeken het kind direct op te halen en het luizenprobleem adequaat te behandelen alvorens het 
kind weer naar school te laten gaan. Dit besluit de coördinator luizenpreventie in overleg met de 
schoolleiding. 

De informatiefolder over hoofdluis is te HIER te downloaden 

 


