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Luizenprotocol 

 

Basisschool ‘t Vossenhol heeft de bestrijding van luizen omschreven in een luizenprotocol. 

 

Inleiding 

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen 

lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter 

de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te 

krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar houden. Maar ook 

ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen luizen krijgen. 

In onderstaand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van ouder(s)/verzorger(s), 

de school, het luizenteam en de luizencoördinator omschreven. Bovendien worden tot slot enkele 

nuttige tips en links met informatie gegeven. 

 

Taken en verantwoordelijkheden van de ouder(s)/verzorger(s) 

1. Controleer uw kind(eren) gedurende het hele jaar en zeker voor het einde van elke vakantie, 

regelmatig op hoofdluis en/of neten. Als u controleert, kijk dan goed tussen de haren, vooral 

achter de oren en in de nek.  

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

groepsleerkracht(en)  van het betreffende kind. 

3. Er zijn drie behandelmogelijkheden. Kammen met een fijntandige kam is de beste aanpak. 

o De uitkambehandeling: gedurende twee weken het haar dagelijks doorkammen met een 

speciale fijntandige kam (ook wel luizenkam genoemd). 

o De behandeling met een antihoofdluismiddel: ook dan moet u het haar twee weken 

dagelijks doorkammen met een speciale fijntandige kam in combinatie met een 

antihoofdluismiddel. Na één week moet u deze behandeling herhalen. 

o Apparaten om luizen en eitjes uit te drogen: deze worden gebruikt door professionals. 

4. De ouder(s)/verzorger(s)  gaan direct over tot behandeling. 

o Kam twee weken lang dagelijks het haar met een fijntandige kam.  

o Maak hiervoor het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. Spoel 

dit nog niet uit. 

o Bescherm de ogen met een washandje. Kam met een gewone kam eventuele klitten weg. 

o Hou het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak dan een 

fijntandige kam 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. 

Neten die aan het haar vastplakken kunt u eventueel losweken door het haar te deppen 

met azijn. 

o Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek. 

o Spoel de crèmespoeling uit. 
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o Reinig na het gebruik de kam met water en zeep en verwijder de luizen en neten. 

o Combineer het twee weken dagelijks kammen eventueel met een antihoofdluismiddel en 

volg daarbij de bijsluiter van het gekozen middel.  

o Gebruik bij voorkeur een antihoofdluismiddel met de werkzame stof dimeticon 

(verkrijgbaar bij apotheek/drogist). Hoofdluis kan namelijk ongevoelig worden voor de 

werkzame stoffen malathion en permitrine. Ook wanneer u een antihoofdluismiddel 

gebruikt, moet u het haar twee weken lang elke dag uitkammen met een fijntandige 

kam. 

o Extra maatregelen zoals het wassen van kleding, knuffels of beddengoed, stofzuigen of 

het gebruik van luizencapes of luizenzakken zijn niet nodig, omdat het effect 

onvoldoende (wetenschappelijk) bewezen is. 

5. Op de controledagen op school houden de ouder(s)/verzorger(s) rekening met de haardracht van 

hun kind, zodat het luizenteam geen kostbare tijd verliest.  

 

Taken en verantwoordelijkheden van de school  

1. Hoofdluiscontrole houden we in alle groepen. Deze controle vindt plaats op de dinsdag na elke 

vakantie en wordt verzorgd door het luizenteam. 

2. De groepsleerkracht doet telefonisch melding aan de ouder(s)/verzorger(s), indien hoofdluis 

en/of neten worden gevonden bij een leerling. Dit gebeurt in de pauze of na schooltijd. Er gaat 

schriftelijke informatie mee met het kind omtrent de behandeling.  

3. De groepsleerkracht ontvangt informatiebrieven van de luizencoördinator, die hij/zij vervolgens 

uitdeelt aan het betreffende kind en alle kinderen van de groep. In deze brieven worden de 

ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd en verzocht over te gaan tot behandeling of extra controle. 

4. Het kan voor komen dat in incidentele gevallen besloten wordt om ook risicogroepen extra te 

controleren op hoofdluis en/of neten. Hierbij denken we aan groepen waarin broertjes, zusjes of 

vriendjes zitten. 

5. De data van de controles worden vermeld in de schoolkalender op DigiDuif.  

6. De groepsleerkracht houdt contact met de ouder(s)/verzorger(s) over de behandeling. 

7. De groepsleerkracht informeert, indien van toepassing, de BSO bij constatering van hoofdluis. 

8. Tijdens de informatieavond worden de nieuwe luizenkam-ouders geworven. 

9. Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind hoofdluis heeft, neemt de 

groepsleerkracht contact op met de luizencoördinator om een extra controle te organiseren.  

10. De school onderhoudt de contacten met de GGD. Indien er sprake is van zorg (hardnekkige 

problemen), loopt het contact via de AC’er. 

11. De directie houdt het team op de hoogte van bijzonderheden. 

 

Taken en verantwoordelijkheden van het luizenteam 

1. Op de dinsdag na iedere schoolvakantie worden alle groepen door het luizenteam op hoofdluis 

en/of neten gecontroleerd. 

2. Extra controles worden uitgevoerd als er luizen/neten gevonden zijn tijdens een controle op 

school of als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouder(s)/verzorger(s). 

3. Leden van het luizenteam gaan zéér discreet met informatie om. Buiten het luizenteam wordt 

niet gesproken over kinderen die al dan niet te maken hebben met luizen of neten.  

4. Het luizenteam zorgt er voor dat gebruikte materialen schoongemaakt worden en gebruiksklaar 

zijn voor de volgende controle. 
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Taken en verantwoordelijkheden van de luizencoördinator 

1. De luizencoördinatoren zijn: 

1. Odiel Weber  

2. Judith Kersten  

2. De luizencoördinator brengt de groepsleerkracht op de hoogte van de bevindingen tijdens de 

controles.  

3. De luizencoördinator geeft de groepsleerkracht informatiebrieven om uit te delen:  

 Een brief waarop staat dat het kind hoofdluis en/of neten heeft en het verzoek om direct 

met de behandeling te beginnen.  

 Een brief waarop staat dat er in de groep hoofdluis en/of neten zijn gevonden met het 

verzoek om het eigen kind zelf te controleren.  

 Een brief met het verzoek behandeling (met lotion) te herhalen.  

4. De luizencoördinator zorgt voor het benodigde materiaal bij de controles. 

5. De luizencoördinator onderhoudt het contact met luizenteam, groepsleerkrachten en directie. 

6. De luizencoördinator regelt de extra controles.  

7. De luizencoördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.  

8. De luizencoördinator stelt het luizenteam samen.  

9. De luizencoördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte 

afspraken.  

10. Indien bij een kind na twee controles geen duidelijke verbetering zichtbaar is, neemt de 

luizencoördinator contact op met de groepsleerkracht van het betreffende kind. Vervolgens 

wordt het contact overgenomen door de AC’er. In overleg wordt bekeken welke noodzakelijke 

interventies genomen dienen te worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 

 het contact leggen met de GGD, 

 het al dan niet afleggen van een huisbezoek, na de ouder(s)/verzorger(s) hierover 

ingelicht te hebben,  

 het dagelijks op school behandelen van kinderen door hun eigen ouder(s)/verzorger(s). 

Dit onder begeleiding van een deskundige. Dat kan iemand zijn van de GGD, de school, of 

het luizenteam. Dit wordt per geval besproken. 

Indien bij herhaling blijkt dat na verschillende interventies geen verbetering optreedt, kan via de 

AC’er de directie worden ingelicht. Deze kan over gaan tot aanvullende maatregelen, waaronder 

het tijdelijk schorsen van een leerling. 

 

Afspraken ten aanzien van de controles 

1. De controles vinden in de aula van de school plaats.  

2. Als er hoofdluis en/of neten gevonden worden, wordt de luizencoördinator ter controle 

geraadpleegd. 

3. De luizencoördinator wordt over de controle geïnformeerd. 

4. Nadat er hoofdluis en/of neten gevonden zijn, worden de handen gedesinfecteerd.  
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Nuttige tips 

 Controleer ook andere gezinsleden op hoofdluis/neten. 

 Indien het kind luizen of neten heeft, gaat het kammen van het haar makkelijker indien er 

vooraf crèmespoeling in het haar gemasseerd wordt. 

 Reinig na het gebruik de kam met water en zeep en verwijder de luizen en neten. 

 Behandel alle met luizen geïnfecteerde personen tegelijk.  

 Controleer de haren van uw kind regelmatig na de behandeling.  

 Het is verstandig om als ouder(s)/verzorger(s) de directe omgeving te informeren. Denk 

hierbij aan de buitenschoolse opvang, de sportclubs, de oppas en familieleden en/of 

vrienden waar de kinderen regelmatig zijn. 

 Als er luizen of neten zijn geconstateerd draagt het kind bij voorkeur het haar op een staart 

of in een vlecht.  

 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. 

 Houd de nagels kort om verwonding bij het krabben te voorkomen.  

 

Links voor meer informatie en veel gestelde vragen 

 Korte folder: 'Luis in je haar? Kammen maar!' Informatie over hoofdluis (RiVM) 

 http://bs-vossenhol.nl/fileadmin/bestanden/uploads/2017-2018/Hoofdluis_in_je_haar-

kammen_maar_augustus_2016.pdf  

 Uitgebreide folder:  'Luis in je haar? Kammen maar!' Informatie over hoofdluis (RiVM) 

http://bs-vossenhol.nl/fileadmin/bestanden/uploads/2017-

2018/Hoofdluis_vragen_en_antwoorden_RIVM_2013.ashx.pdf  

 

 Instructievideo Luizen- en netenkam: www.youtube.com/watch?v=57zUEfVgwDY 

 Meer informatie:  

 www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  

 www.ggdgelderlandzuid.nl 

 www.thuisarts.nl/hoofdluis/ik-heb-last-van-hoofdluis 
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