
Luizenprotocol Valentijnschool        februari 2016 

Vrijwel ieder school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk 

veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om 

verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol 

beschreven worden. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis 

en op school wordt samengewerkt. Door als school en ouders samen te werken kunnen we het 

probleem zoveel mogelijk beperken. Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. 

Controles 

Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de luizenouders. De klassenouders zijn 

verantwoordelijk om na iedere schoolvakantie (en als tussentijds luizen zijn geconstateerd) de 

leerlingen van de betreffende klas controleren.  

Deze controle vindt in de week aansluitend op de vakantie plaats. Kinderen die tijdens de controle 

afwezig zijn worden zo spoedig mogelijk gecontroleerd nadat zij weer op school zijn. Ieder groep 

streeft naar minimaal 2 luizenouders. De luizenouders hebben een signaleerfunctie. Er wordt dus 

alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis 

behandelen. 

Zodra bij een kind levende luizen wordt geconstateerd worden de ouders hiervan direct telefonisch 

op de hoogte gebracht. Broertjes en/of  zusjes van kinderen met luizen worden ook gecontroleerd. 

Als blijkt dat ook broertjes en/of zusjes luizen hebben, wordt ook die groep extra gecontroleerd en 

volgt dezelfde informatie-procedure als hier beschreven (zie stappenplan). Via een brief en/of per 

mail worden de andere ouders van de betreffende groep op de hoogte gebracht. 

Kinderen met luizen blijven in principe gewoon op school.  

Wanneer thuis luizen worden geconstateerd, informeren ouders de leerkracht. Ook als de 

behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De leerkracht of teamleider informeert de klassenouder 

(zie stap 3) en zorgt dat er een brief/ en of groepsmail naar alle ouders van de groep wordt 

verstuurd, zodat ouders thuis preventief kunnen controleren. 

Twee weken na de eerste controle wordt de hele groep, inclusief het kind met luizen en/ of neten 

opnieuw gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet effectief is geweest en er nog steeds 

luizen en/of neten voorkomen, worden zij opnieuw gebeld en worden de andere ouders weer 

opnieuw geïnformeerd.  Na weer twee weken vindt opnieuw controle plaats. Indien nu voor de 

derde keer opeenvolgende week luizen wordt geconstateerd bij hetzelfde kind, legt de leerkracht 

contact met de medewerker ouderbetrokkenheid . Deze neemt contact op met de ouders en geeft 

hulp en advies aan de ouder/ verzorger bij de aanpak van het probleem. Daarbij is het uitgangspunt 

dat behandeling van hoofdluis verplicht is. 

Wanneer de luizenproblematiek niet onder controle is, kan de GGD ingeschakeld worden voor tips en 

advies. 

  



Communicatie 

 De luizenouder gaat discreet om met de informatie over een kind dat hoofdluis heeft. 

 Luizenouders spelen geen rol in de communicatie met ouders. 

 De medewerker ouderbetrokkenheid communiceert met de groepsleerkrachten/ teamleider. 

 Aan alle kinderen van de betreffende groep wordt door middel van een briefje en/of per mail 

gecommuniceerd dat er hoofdluis in hun groep is geconstateerd. 

 

Veel gestelde vragen: 
  

• Krijgt iedereen met hoofdluis klachten?  
Nee, sommige mensen krijgen geen jeuk.  

• Welke kammen zijn er om luizen te verwijderen?  
De plastic stofkam verwijdert alleen luizen. Deze kam wordt ook gebruikt om het haar te 
controleren op hoofdluis. De metalen netenkam verwijdert de levende en dode neten.  
Alle kammen zijn bij de drogist of apotheek te koop en variëren in prijs. Vraag om advies voor  
een geschikt exemplaar.  

• Wat moet je doen als er op school hoofdluis is geconstateerd? Controleer zo snel mogelijk of 
je kind(eren) en andere gezinsleden hoofdluis of neten hebben. 

• Moet een kind met hoofdluis thuis blijven?  
Wanneer een kind luizen heeft, is dat geen reden om het kind thuis te laten. Het is wel zo dat 
de kans op besmetting groot is. Daarom zal de school adviseren zo snel mogelijk te 
behandelen.  

• Kun je hoofdluis voorkomen door regelmatig te kammen?  
Door regelmatig te kammen wordt hoofdluis in een vroeg stadium vastgesteld, voordat  
anderen besmet kunnen worden. Zo wordt een ware epidemie van hoofdluis voorkomen.  

• Kun je een kind preventief behandelen met een bestrijdingsmiddel tegen luizen?  
Nee, het is niet goed om te behandelen als er geen hoofdluis zit. De hoofdhuid wordt 
hierdoor onnodig geïrriteerd. Je kunt beter het haar met een stofkam uitkammen.  

• Waarom moet iedereen in het gezin en op school gelijktijdig behandeld worden?  
Zo voorkom je dat de luizen kunnen overlopen van een nog niet behandeld hoofd naar een  
behandeld hoofd.  

• Welk middel werkt het best om de luizen te doden: shampoo, lotion of spray?  
Een lotion werkt het beste doordat het een nacht moet inwerken. Elk middel moet altijd  
herhaald worden, ook als dat niet op de verpakking vermeld staat.  

 
Een folder over hoofdluis en bestrijdingsmiddelen is te vinden op de sites  
www.kring-apotheek.nl en www.mijnapotheek.nl en bij de apotheek 
 

Dit hoofdluisprotocol wordt in hoofdlijnen opgenomen in de schoolgids. 

Filmpje: Luizen in je haar, kammen maar! https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo 

 

 

 

 



 

 

Toelichting Stappenplan luizencontrole 

  

1. School stelt de ouders middels het Brieffie op de hoogte van de komende controle.   

  

2. De locatiedirecteur van de school stelt de teamleden op de hoogte via de rode map. 

Iedere leerkracht bereidt de groep voor op de controles. Het is belangrijk dat de 

leerkracht duidelijk maakt dat ieder kind hoofdluis kan hebben en dat dit niet te 

maken heeft met het wel of niet schoon zijn op jezelf. Er wordt aan de kinderen niet 

verteld of ze wel of geen hoofdluis hebben. Als er hoofdluis gevonden wordt, worden 

de ouders hiervan op de hoogte gesteld (zie stappenplan). 

  

3. In overleg met de medewerker ouderbetrokkenheid wordt afgesproken waar de 

controle per groep plaats vindt. Let hierbij op goede verlichting. (Aula) 

  

4. Als voorbereiding op de luizencontrole laat de leerkracht het instructiefilmpje zien aan 

de kinderen.  Zo kunnen kinderen zien hoe dat gaat. De groepsleerkracht wordt als 

eerste gecontroleerd in de klas. Het controleren van de leerkracht kan 

taboedoorbrekend werken. Bovendien heeft de leerkracht een potentieel 

besmettingsrisico.   

  

5. De luizenouder neemt uit de klas 2 kinderen mee naar de plaats van de controle. De  

volgorde van de leerlingenlijsten wordt aangehouden.   

  

6. Controleer op de volgende plaatsen:  

• de haren achter de oren,  

• de kruin,  

• de haren in de nek,  

• de haren onder de pony.  

  Til de haren op bovengenoemde plaatsen op (eventueel met behulp van een 

luizenkam, zie instructiefilmpje) 

  

7. De luizenouder registreert de bevindingen op de leerlingenlijst. De leerling lijsten 

worden bewaard in een multomap, onder beheer van de medewerker 

ouderbetrokkenheid. 

 

8. De luizenouder registreert als volgt:  

• GN   =   geen neten  

• N    =   neten  

• L  =   luis  

• A   =   kind is afwezig  

  

9. De luizenouder stuurt het kind terug naar de klas zonder het resultaat te benoemen. 

Het zojuist gecontroleerde kind roept het volgende kind van de leerlingenlijst.  



 

  

10. Na iedere controle (dus na ieder kind) wordt de stofkam gedesinfecteerd (gel) en 

wordt de luizenkam geïnspecteerd op eventuele aanwezigheid van hoofdluis. Ook de 

handen worden gedesinfecteerd (mede in het kader van het besmetten met 

hoofdschimmel).  

  

11. Aan het eind van de controles komen de luizenouders bijeen.   

  De medewerker ouderbetrokkenheid bekijkt aan de hand van de leerlingenlijsten in 

welke klas er een hercontrole nodig is en wanneer die plaatsvindt.   

   Bij de hercontrole worden de volgende criteria in acht genomen:  

• in een klas waar wél hoofdluis is geconstateerd, wordt de hele klas 

gecontroleerd.  

• in een klas waar géén hoofdluis is geconstateerd, worden alleen de kinderen 

gecontroleerd die de eerste keer afwezig waren.  

  De datum van hercontrole wordt door de medewerker ouderbetrokkenheid 

doorgegeven aan de luizenouders van de klas. De medewerker 

ouderbetrokkenheid stelt de leerkracht op de hoogte.  

  

12. Na de controle van de kinderen dient het materiaal huishoudelijk gereinigd te worden.  

 

13. Er wordt een ouderbrief n.a.v  de controle meegegeven waarin vermeld staat dat er in 

de groep hoofdluis is geconstateerd door de leerkracht of teamleider. 

  

14. Hardnekkige gevallen of problemen met ouders kunnen worden doorgegeven aan 

de locatieleider van de school. Zo nodig kan hulp van de verpleegkundige van de 

GGD ingeroepen worden. Deze kan contact opnemen met de ouders.  Ouders 

kunnen zo nodig ook zelf bij vragen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige 

verbonden aan de school. 

 


