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Luizenprotocol 
 
Dit protocol is gemaakt om de kans op luizenbesmetting op school zo klein mogelijk te maken. De 

aanpak van een luizenbesmetting bij een kind kost de ouders/verzorgers veel moeite en inspanning. 

Door als school en ouders samen te werken wordt het probleem zo klein mogelijk gehouden. Iedereen 
heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

 
Er is een commissie van 6-8 moeders (het liefst met enkele reserves) die de kinderen controleren op 

hoofdluis. De contactpersoon zorgt dat er genoeg moeders zijn. 

Een leerkracht is hiervan de coördinator. Deze belt en heeft contact met de ouders. 
Na elke schoolvakantie wordt er gecontroleerd. Deze data komen op de schoolkalender. De controle 

vindt plaats in het speellokaal. Voor groep 1 kan de controle na overleg met de leerkracht 
plaatsvinden in het eigen lokaal. 

 

Een ouder is verplicht op school te melden als zijn of haar kind luizen heeft: 
Hierna volgen de volgende acties: 

 De leerkracht waarschuwt de coördinator. 
 In overleg met de andere leerkrachten kan er besloten worden de controle ook in andere 

groepen te laten plaatsvinden. Zij houden hierbij rekening met broertjes en zusjes. 
 De coördinator belt met de contactpersoon van de luizencommissie en vraagt om een controle. 

 De contactpersoon gaat na of er voldoende materiaal op school is en schakelt twee (of als er 

meer groepen worden gecontroleerd, meerdere) luizenmoeders in. Bij iedere controle zijn er 
minimaal twee moeders aanwezig. 

 De controle vindt zo snel mogelijk plaats (indien mogelijk dezelfde dag). 
 Een kind mag tijdens de controle op school niet door de eigen ouder worden gecontroleerd. 

 

Maatregelen bij het aantreffen van luizen tijdens de controle: 
 Als de commissie luizen aantreft meldt zij dat aan de coördinator. 

 De coördinator neemt zo snel mogelijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers van de 
leerling. Dit is in ieder geval in de lunchpauze of direct na afloop van de dag (afhankelijk of de 

controle in de ochtend of middag heeft plaatsgevonden). Indien de ouder/verzorger voor het 
einde van de schooldag telefonisch niet bereikbaar is, krijgt de leerling een briefje mee en zal er 

zo snel mogelijk als nog telefonisch contact opgenomen worden. 

 Alle leerlingen van de betreffende klas krijgen een standaard briefje mee, waarin staat dat er 
luizen geconstateerd zijn in de klas en met het verzoek aan de ouders om de kinderen thuis 

dagelijks te controleren gedurende twee weken en een advies om preventief te gaan kammen. 
 Na 14 dagen vindt er een her-controle plaats. 

 Als er dan weer luizen worden aangetroffen bij het kind wat besmet was en/of bij de andere 

kinderen wordt er na 14 dagen opnieuw een her-controle gedaan. Ook nu worden de ouders 
ingelicht door de coördinator dat de behandeling niet voldoende was. De coördinator vertelt dat 

als zij hulp nodig hebben, zij die kunnen krijgen via de GGD. 
 Worden er bij de 2e her-controle, die na 14 dagen plaatsvindt, bij het kind wat al eerder luizen 

had, weer luizen of verse neten aangetroffen, dan zijn er de volgende acties: 

- de coördinator belt met de ouders dat zij het kind van school moeten komen halen 
- de directeur licht de leerplichtambtenaar in 

- de GGD wordt gevraagd om hulp 
 

Langdurige hardnekkige luizenbesmetting 
Als deze maatregelen niet voldoende blijken te zijn, bijvoorbeeld bij een grote uitbraak, zullen de 

directeur, de coördinator en het team zich op verder stappen beraden. Dit alles in overleg met de 

commissie. Te denken valt aan het aanschaffen van een luizenkam voor elk kind, aanvullende maatregelen t.a.v. de 
omgeving van het kind, etc. 
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De materialen waarvoor de contactpersoon van de ouders zorgt zijn: 

 Alcohol 
 Desinfecterende zeep 

 Handschoenen 
 Een luizenkam 

 

Daarnaast zorgt de  coördinator  ervoor dat een dag voor de luizencontrole een poster in de school ophangt met 

verzoek aan ouders om kind vooraf te controleren. Zij zorgt er ook voor dat voor afgaande aan de controle een 

stukje in de druppels staat. 

September 2011 
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Standaardbrief 
Een mogelijke standaardbrief die uitgedeeld wordt als er hoofdluis geconstateerd is: 

 
 

Aan: de ouders van de Bron 
Betreft: hoofdluis 

 

 
Beste ouders, 

 
In de groep van uw kind is er hoofdluis geconstateerd. Wij willen u vragen om de komende veertien dagen uw kind 

elke dag op hoofdluis te controleren. Over veertien dagen vindt er op school een her controle plaats.  

De enige manier om luizen uitbraken te voorkomen is: het hele jaar door uw kind wekelijkse te controleren (door 
ouders thuis), zodat neten op tijd worden gevonden en behandelt.  

Mocht  luizen of neten aantreffen bij uw kind, wilt u dat 
dan zo snel mogelijk melden aan de leerkracht, wij controleren dan de kinderen van de groep. Bij de apotheek kunt 

uw een middel kopen voor de behandeling tegen luizen, ze verkopen luizenkammen en zij kunnen u ook informatie 
geven. Het heeft geen zin om preventief een luizen dodend middel te gebruiken. 

Voor meer informatie over hoofdluis, verwijzen we u naar de website van de GGD: 

www.hulpverleninggelderlandmidden.nl , klik door naar jeugd en gezondheid/ voor 
ouders en verzorgers/ luizen. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Het team van “De Bron” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.hulpverleninggelderlandmidden.nl/
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Achterkant: 
 
De behandeling van hoofdluis thuis 

Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag twee maal uitvoerig met een netenkam! Dit uitkammen is 
het belangrijkst. Volg de volgende stappen: 

 Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit. Bescherm dan de ogen met een 

washandje. 
 Doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg. 

 Pak dan de netenkam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij 
het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor. 

 Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren servet of zakdoek. 

 Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon. U kunt ze 5 minuten uitkoken of 
ontsmetten met alcohol (70%). 

Combineer het kammen met een antihoofdluismiddel en herhaal de gecombineerde 
behandeling na 7 dagen, maar blijf twee maal daags kammen. 

 Koop een luizendodend middel bij de apotheek of drogist (bijv. Prioderm, Noury, 
Paraspeciaal, Loxazol). Lotion werkt over het algemeen beter dan shampoo. Het gebruik 

van middelen op basis van plantaardige oliën wordt afgewezen. Houd het middel uit de 

buurt van kleine kinderen en wees voorzichtig met vuur (bijvoorbeeld een sigaret of 
waakvlam van de geiser). 

 Lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door en behandel daarna het hoofdhaar om de 
luizen en neten te doden. De ogen moeten goed beschermd worden met een washandje. 

 Kam vervolgens de dode luizen uit het natte haar met een speciale luizenkam. Het 

kammen gaat makkelijker als er crèmespoeling gebruikt is. 
 Kam daarna het haar plukje voor plukje met een speciale luizenkam om ook de dode 

neten te verwijderen. Maak eventueel het haar nat met een mengsel van één deel water en één 
deel azijn, wat neten makkelijker doet loslaten. 

 Kam het haar dagelijks goed door met een speciale kam, tot veertien dagen na aanvang 
van de behandeling. 

 In tegenstelling tot wat in sommige bijsluiters vermeld staat, dient de behandeling met een 

hoofdluisdodend middel te worden herhaald na ongeveer één week. 
 Soms zijn de luizen niet gevoelig voor een bepaald middel. Herhaal de behandeling dan 

met een ander middel. 
 Er mag een week niet worden gezwommen. 

 Omdat er op het hoofdkussen van uw kind nog luizen kunnen zijn achtergebleven, adviseren wij u om het 

beddengoed te wassen. 
 

 
 

 

 


