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Inleiding 

De Gerth van Wijkschool heeft de bestrijding van hoofdluizen omschreven in een 

luizenprotocol. Het woord luizen en het hebben ervan, betekent niet smerig en 

onverzorgd, maar is wel knap lastig en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen: kinderen 

en volwassenen. In onderstaand protocol hebben wij taken en verantwoordelijkheden 

van ouders, school, het luizenteam en de luizencoördinator omschreven. 

 

Taken van ouders 

1. Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke vakantie) het eigen 

kind regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient 

uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren, in de nek en op de kruin. 

2. Indien hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden aan 

de groepsleerkracht. 

3. De ouder gaat direct over tot het nemen van maatregelen.  

 

Taken van de school 

1. Hoofdluiscontrole houden in alle groepen, na iedere schoolvakantie. Deze controle 

vindt in principe plaats in de eerste maandag na de vakantie. 

2. De groepsleerkracht dient persoonlijk melding te doen aan ouders bij het vinden 

van hoofdluis en/of neten. De leerkracht  meldt hierbij dat we denken 

luizen/neten te hebben gevonden, vraagt de ouder om opnieuw te controleren en 

actie te ondernemen. 

3. Bij het vinden van hoofdluis moet het kind zo snel mogelijk worden opgehaald om 

thuis behandeld te worden. 

4. De leerkracht neemt contact op met de luizen coördinator bij het ontdekken van 

hoofdluis. De coördinator zorgt dat er een nacontrole plaatsvind.  

5. De groep waarin een kind met luizen en/of neten zit wordt binnen 14 dagen 

nogmaals gecontroleerd. De nacontrole wordt dus bij de gehele groep gedaan.  

6. Na herhaalde controle wordt gekeken of de behandeling is aangeslagen.  

Als bij het behandelde kind als nog neten of luizen gevonden worden, wordt dit 

per direct aan de luizen coördinator (Amanda of Virginia) gemeld .  

Zij ondernemen verdere stappen. 

7. Schriftelijke instructie verstrekken aan de betreffende ouders over de maatregelen 

die genomen dienen te worden om het kind te behandelen (zie bijlage 1). 

8. Schriftelijke melding doen aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van de 

groep waarin luis en/of neten is gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind te 

controleren (zie bijlage 2). 

9. Luizenzakken worden in alle groepen gebruikt. Blauwe voor de jongens, groene 

voor de meisjes. Wanneer een zak kapot gaat of kwijt raakt, dan moet door de 

ouders/verzorgers een vergoeding van  € 3,- euro betaald worden voor een 

nieuwe luizenzak. 

Taken van het luizenteam 

1. Na iedere schoolvakantie alle groepen op hoofdluis en/of neten controleren. 

2. Extra controles uitvoeren indien nodig. 
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3. De groepsleerkracht m.b.v. namenlijst op de hoogte brengen van bevindingen 

d.m.v. het zetten van een kruisje. 

namen datum schoon hoofdluis neten 

piet 29/10    

klaas     

 

Afspraken ten aanzien van de controles 

1. De controles vinden in de gang of in de klas plaats. 

2. De controlerende ouders mogen handschoenen dragen. 

3. Nadat hoofdluizen en/of neten gevonden zijn, worden de handschoenen 

weggegooid en de handen gedesinfecteerd.   

4. Er wordt niet gecontroleerd met een stofkam. 

5. Als hoofdluis en/of neten gevonden worden, wordt een andere controlerende 

ouder (of luizenjuf) ter controle geraadpleegd. 

6. De luizencoördinator wordt over de controle geïnformeerd. 

7. Het luizenteam gaat discreet met leerlingen om. Bevindingen blijven binnen de 

school en worden niet met andere ouders gecommuniceerd. 

8. Als een kind behandeld is, dus luizenvrij, mag het weer op school komen. 

 

Taken van de luizencoördinator 

1. De luizencoördinator onderhoudt contacten met het luizenteam (controlerende 

ouders) en de groepsleerkrachten 

2. De coördinator regelt extra controles. 

3. De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van  gemaakte 

afspraken. 

4. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgt de coördinator voor actuele 

namenlijsten van alle groepen voor het controlerende luizenteam. 

5. Als bij een kind meermalen per jaar hoofdluis voorkomt, neemt de 

luizencoördinator contact op met de betreffende ouders. 

6. Mocht er na verschillende waarschuwingen en controles geen of nauwelijks 

verbetering zijn, dan neemt de luizencoördinator contact op met de directie.  Zij 

gaan dan met de ouders nogmaals in gesprek.  

 

 

Bijlage 1: Stappenplan behandeling 

Bijlage 2: Brief aan ouders 
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Bijlage 1 

 

Stappenplan behandeling 

1. Raadpleeg de apotheek of drogist voor behandeling met een lotion, omdat 

gewone shampoo hoofdluis en neten niet doodt. Lotion kan zijn bijvoorbeeld: 

dimeticon.  

2. Behandel het haar van het kind volgens de aanwijzingen op de verpakking van de 

lotion. 

3. Vervang kammen en borstels of maak ze goed schoon. 

4. Blijf tot 2 weken na de behandeling kammen. Het liefst met een metalen kam. 

 

 

 

Tips 

 Vooraf crèmespoeling in het haar masseren vergemakkelijkt het kammen met 

een metalen luizenkam. 

 Gel en haarlak zorgen er voor dat de luizen minder vat op het haar krijgen. 

 Behandel alle met luizen geïnfecteerde personen tegelijk. 

 Controleer het haar regelmatig van uw kind na de behandeling. 

 Neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren geklit 

zitten. Wanneer u neten vindt, duidt dit dus niet per se op een nieuwe 

infectie. Aangezien dode en levende neten moeilijk van elkaar te 

onderscheiden zijn, vragen wij u te blijven kammen totdat er geen neten 

meer zichtbaar zijn. 
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Bijlage 2 

 

’s-Gravenhage, ________________ 

Aan:  De ouders van  groep __        

Betreft:   Hoofdluis 

 

Beste ouders, 

Helaas is gebleken dat in groep __  hoofdluis is geconstateerd. De ouders van de 

desbetreffende kinderen zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

Omdat hoofdluis zeer besmettelijk is vraag ik u om de komende tijd uw eigen zoon of 

dochter goed te controleren. Blijkt dat uw zoon of dochter hoofdluis heeft, dan dient u uw 

zoon of dochter goed te behandelen. Omdat gewone shampoos niet werken bij hoofdluis, 

raad ik u aan om voor de juiste producten bij apotheek of drogist te informeren. 

 

 Stappenplan behandeling 

1. Raadpleeg de apotheek of drogist voor behandeling met een lotion, omdat gewone 

shampoo hoofdluis en neten niet doodt. Lotion kan zijn bijvoorbeeld: Dimeticon. 

2. Behandel het haar van het kind volgens de aanwijzingen op de verpakking van de 

lotion. 

3. Vervang kammen en borstels of maak ze goed schoon. 

4. Blijf tot 2 weken na de behandeling kammen. Het liefst met een metalen kam. 

 

 

Als u hoofdluis constateert wilt u dit dan even aan de leerkracht van uw kind doorgeven! 

Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd bij mij terecht. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 


