
Hoofdluisprotocol  
Dit protocol is opgesteld om luizen bij kinderen  op school te voorkomen of indien dit toch 
geconstateerd wordt, het luizenprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Hierbij spelen de 
leerkrachten en  ouders/verzorgers een grote rol.   

 

Procedure preventieve luizencontrole:   

Algemeen:  

  

In de eerste week na elke vakantie worden alle groepen preventief gecontroleerd op hoofdluis 

door de aangezochte luizenouders (bij voorkeur twee per klas). Het doel van deze controles op school 

is om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen. De bestrijding en behandeling van hoofdluis is een taak 

van ouders. Ouders geven bij inschrijving van hun kind op school, impliciet toestemming voor de 

hoofdluiscontroles op school. Indien ouders bezwaar hebben, dienen zij dit schriftelijk met moverende 

redenen mede te delen aan de directie.  

  

De leerkracht regelt de aanstelling van luizenouders, bij voorkeur voor het hele jaar dezelfde ouders. 

Als er geen ‘vaste’ luizenouders zijn, regelt de klasse-ouder tijdig, vóór een vakantie, de aanstelling 

van luizenouder(s) die na een vakantie pluist.   

  

Als het de eerste week na de vakantie niet lukt, dan vindt zo snel mogelijk de luizencontrole plaats. 

Indien pluizen niet binnen een week na de vakantie plaatsvindt, wordt dit gemeld bij de directie.  

  

Het tijdstip van controle wordt vastgesteld in samenspraak met de leerkracht(en). Kinderen worden 

door hun leerkracht op de hoogte gebracht van de controle-dag van hun groep.   

 

Werkwijze bij controles:  

  

Luizenouder(s)  

• De controle vindt plaats per groep, waarbij de kinderen om beurten buiten de klas (op de 

gang, in keuken, wachtkamer) worden gecontroleerd.  
• De controle wordt uitgevoerd met de handen en evt. met behulp van een puntkam, niet met 

een luizen en/of netenkam. (Luizenouders constateren luis en/of neet, maar behandelen ze 

niet.)  
• De bevindingen worden elke keer genoteerd op een leerlingenlijst. Die geeft de leerkracht aan 

het begin van het jaar aan de luizenouders om te elke keer weer gebruiken.  
• Op de leerlingenlijst wordt aangetekend welke kinderen op de dag van de controle afwezig 

waren. Deze kinderen worden op een later tijdstip (zo snel mogelijk als ze weer aanwezig zijn) 

alsnog gecontroleerd door de luizenouders.  
• Aan de kinderen of (hun) ouders wordt geen melding gedaan van de bevindingen.  
• Alleen de betrokken leerkracht(en) worden geïnformeerd over de bevindingen.  
• Indien luizen en/of levende neten worden geconstateerd, plannen luizenouder(s) en 

betrokken leerkracht(en) een nacontrole in na 3 weken. Telkens wanneer er opnieuw een kind 

is met luizen, wordt deze nacontrole (na 3 weken) toegepast. Sippie kijkt mee. 
• Na de groepscontrole doet de leerkracht(en) melding op hun mededelingenbord van de 

uitkomst van de controle in de groep: “wel/geen luis” (onderbouw).   



Werkwijze bij besmetting:  

Leerkracht(en)/directie  

  

• De betrokken leerkracht plant met de betrokken luizenouder(s) een nacontrole 3 weken in van 

de groep.   

• De leerkracht informeert alle andere ouders binnen de groep middels een standaardbrief zodat 

zij preventieve maatregelen kunnen nemen en extra alert kunnen zijn voor eventuele luizen bij 

hun kind.   

• De leerkracht houdt de directie op de hoogte van de nacontroles.  

• De betrokken leerkracht benadert de ouder van het kind met hoofdluis en/of levende neten en 

zorgt ervoor dat het betrokken kind een adequate behandeling krijgt door de betrokken 

ouders in te lichten en instructies te geven om de luizen te lijf te gaan (brief en instructies 

bevinden zich in de luizenmap)   

• Indien na de tweede controle van een kind nog steeds luizen worden geconstateerd, wordt 

aan de ouders benoemd dat we contact gaan zoeken met de GGD. De leerkracht schakelt de 

directie in.  

Informatie (luizenmap)  
Ter ondersteuning van bovengenoemd proces is een luizenmap op school aanwezig in beheer van 

 de luizencoördinator.   

In deze map zijn de volgende onderdelen te vinden:   

- Brief “hoofdluis in de groep”, incl. preventieve maatregelen  

- Brief “kind met hoofdluis”, incl. behandelinstructie  

- Adreslijst kriebelbrigade  

- Leerlingenlijst. Per groep is er een leerlingenlijst, waarop wordt bijgehouden wie er luizen 

heeft/had. Deze lijst wordt bij elke LC gebruikt.   

Op de website wordt voorlichting gepubliceerd waar naar verwezen kan worden.  


