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Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk 
om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoofdluis 

verspreidt zich razend snel. Hoe eerder wij erbij zijn, hoe kleiner de kans dat de 
hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. 

Als er hoofdluis heerst, dan is een zorgvuldige, effectieve aanpak nodig. 
In dit protocol vindt u alle informatie over hoofdluis, de aanpak, de taken van 

school, ouders en eventueel het OKC (jeugdarts/verpleegkundige) 
 
Wij voeren een taboedoorbrekend beleid waarbij wij benadrukken dat schaamte 

over luizen niet nodig is en dat wij in samenwerking met ouders hoofdluis effectief 
willen bestrijden. 

 
 

Preventiemiddelen en maatregelen 

▪ Het protocol ‘bestrijding hoofdluis op De Zeeheld wordt naar de ouders 
gecommuniceerd middels de schoolgids. ??? 

▪ Leerkracht bespreekt dit protocol direct na de zomervakantie met de 
klassenouder(s) 

▪ Eén keer per schooljaar wordt er aan alle ouders instructies gegeven ter 
bestrijding van luizen. Dit wordt gedaan d.m.v. een filmpje dat naar alle ouders 
verstuurd wordt.  

▪ Bij de administratie ligt een doos met de benodigdheden t.b.v. beleid hoofdluis: 
de standaardbrieven, informatiefolders, flyers en luizenkammen.  

 
 

Controle en registratie 

▪ Luizencontroles vinden 4 keer per schooljaar plaats. In de eerste week direct na 
de zomer-, herfst-, kerst of meivakantie zorgt de groepsleerkracht ervoor dat 

ouders een luizencontrole houden. De leerkracht doet dit in samenwerking met 
de klassenouders.  

▪ Direct na de zomer-, herfst-, kerst- en meivakantie wordt door de administratief 
medewerker via basisonline de luizencontrole aangekondigd en het feit dat 
ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de controle en bestrijding van luizen.  

▪ Leerkrachten (vooral in de onderbouw en bij nieuwe leerlingen) bespreken de 
luizencontrole vooraf met de leerlingen zodat kinderen weten hoe en waarom 

de controle plaatsvindt. De luizencontrole vindt plaats buiten het klassenlokaal. 
Wij gaan op een discrete manier om met deze controle 

▪ De leerkracht geeft de luizenouders een klassenlijst waarop zij het volgende 
kunnen noteren:  
A=afwezig 

      LL= levende luizen 
      DL=dode luizen 

      N= Neten 
▪ De ouder die luizencontrole uitvoert geeft aan de leerkracht door bij welke 

leerlingen levende luizen, dode luizen of neten zijn geconstateerd.  

▪ Kinderen die afwezig zijn tijdens een luizencontrole worden gecontroleerd zodra 
zij weer op school zijn door ouders (die zorg dragen voor de luizencontroles). 
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▪ Voor de rest van het jaar geldt: ouders die zelf bij hun kind (thuis) neten of luizen 
constateren zijn verplicht dit te melden aan de groepsleerkracht.  

▪ Zodra een groepsleerkracht van een ouder het signaal krijgt dat er luizen zijn 
geconstateerd dan wordt er wederom een luizencontrole gedaan. 

 
Communicatie 

Als er luizen zijn gesignaleerd in een groep: 
▪ Worden de ouders van het betreffende kind opgebeld door de 

groepsleerkracht of administratief medewerker met het verzoek, indien 

mogelijk,  hun kind van school op te komen halen en te behandelen. De 
leerkracht of ouder verwijst naar actuele informatie over de behandeling van 

hoofdluis. Wij hanteren de informatie van het RIVM. Deze informatie is te vinden 
op onze website en verkrijgbaar via de administratief medewerker. De ouders 
worden eraan herinnerd om zelf de BSO in te lichten.  

▪ Ouders die behoefte hebben aan een gesprek of advies zijn altijd welkom bij 
onze oudercontactmedewerker 

▪ Via basisonline stuurt de leerkracht de brief ‘In de groep van uw kind zijn luizen 
geconstateerd’ naar de ouders. In deze brief worden de ouders gewezen op 

actuele informatie over bestrijding hoofdluizen.(te vinden op school -website en 
door folders in de hal en bij oudercontactmedewerker) 

▪ Binnen 14 dagen vindt er een nacontrole plaats (indien mogelijk door de 

luizenouder).   
 

   
 


