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Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar 
komen kan een besmetting gemakkelijk naar een ander worden overgebracht. De school is 
zo’n plaats. De bestrijding van hoofdluis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  van de 
school en de ouders. De school neemt een aantal voorzorgsmaatregelen zodat de 
verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. De ouders controleren de 
kinderen op hoofdluis en zorgen waar nodig voor de behandeling. Om het 
hoofdluisprobleem onder controle te houden wordt op onze school gebruik gemaakt van 
een speciale ouderwerkgroep die systematisch controles uitvoeren in de klassen. Een 
luizenouder uit de ouderwerkgroep blijft altijd discreet. De resultaten van de controle 
worden alleen met de leerkracht en luizencoördinator gedeeld. Wanneer er hoofdluis bij een 
kind geconstateerd wordt zal de leerkracht van het kind contact opnemen met de ouders. 
 
Contactpersonen  
Luizencoördinator vanuit de ouderwerkgroep: Vanessa Dirks (06- 272 580 50)  
Aanspreekpunt vanuit de school: Marian Nuchelmans (0227- 59 27 76)  
 
Werkwijze controle 

 Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de 
controledata. De controlemomenten worden tevens aangekondigd in de 
nieuwsbrieven.  

 Op de eerste woensdag na elke vakantie worden alle klassen gecontroleerd op 
hoofdluis door de luizenwerkgroep. De controle start gelijk om 08.30 uur bij aanvang 
van de les. 

 De controle vindt plaats per groep, waarbij de kinderen gewoon op hun plek in de 
klas blijven zitten zodat de les niet wordt onderbroken.  

 De controle wordt uitgevoerd met de handen, niet met een luizenkam.  

 Door middel van aanwezigheidslijsten wordt bijgehouden welke kinderen zijn 
gecontroleerd. Kinderen die afwezig zijn worden niet gecontroleerd. De 
verantwoordelijkheid van de controle ligt hiervoor bij de ouders.  

 

In geval van luis of neten 

 Aan de kinderen wordt geen melding gedaan van de bevindingen.  
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 De luizencoördinator meldt de bevindingen per klas aan de betreffende leerkracht. 
De leerkracht neemt contact op met de ouders en wijst ze op behandelinformatie die 
te vinden is op de website van de school.  

 Wanneer er hoofdluis wordt gevonden hoeft een kind NIET te worden opgehaald van 
school. Indien de ouder wenst om zijn/haar kind eerder uit de school te halen i.v.m. 
het starten van de behandeling dan geeft de school hier toestemming voor.  

 De andere kinderen in de betreffende klas(sen) ontvangen dezelfde dag van de 
leerkracht een Digiduif ter informatie en het verzoek tot extra alertheid en controles 
thuis.  

 In geval van vragen/problemen neemt de leerkracht contact op met de 
luizencoördinator of wordt doorverwezen naar de GGD.  

 

Nacontrole  
Na 2 weken wordt de betreffende klas opnieuw gecontroleerd op hoofdluis.  
 
Tussentijds vaststellen van luizen  
Om een uitbraak van hoofdluis te voorkomen is het belangrijk om tijdig bij de leerkracht te 
melden dat een kind luizen heeft (gehad). De leerkracht neemt vervolgens contact op met 
de luizencoördinator om zo snel als mogelijk een extra luizencontrole uit te voeren in de 
betreffende klas.  
 
Infomatie 
Informatie over hoofdluis en de behandeling is te vinden op onderstaande webpagina’s: 

 www.ggdhn.nl  (zoekfunctie hoofdluis) of telefoonnummer 088-0100555  

 www.rivm.nl/hoofdluis 

 www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 

  

 
Dit protocol is gedeeltelijk gebaseerd op het advies van de GGD en Landelijk Steunpunt 

Hoofdluis. 

http://www.ggdhn.nl/
http://www.rivm.nl/hoofdluis
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/

