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Protocol aanpak luizen. 

Elk schooljaar krijgt de school te maken met hoofdluis. 

A. Na de vakanties. 

B. Als er tussendoor een melding is, dat er luizen zijn. 

 

Ouderhulp – administratie. 

Hulpouders controleren de woensdag na iedere vakantie alle leerlingen op luizen. 

Deze ouders krijgen van de administratie een controlelijst. Ze tekenen daarop twee dingen aan: 

1. De leerlingen die afwezig zijn (die worden een andere keer gecontroleerd) 

2. De leerlingen die luizen of verse neten hebben. (L/N) 

Deze lijsten worden door de ouders bewaard in de rode ‘luizenmap’ in de kast van de administratie.  

A. Luizencontrole  

   

 Wat Wie 

1. Iedere woensdag na een vakantie (5x per jaar) worden alle leerlingen 

gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen/neten. 
 

Hulpouders 

2. De administratie neemt contact op met de luizenouders. 

 

Administratie 

3. De administratie zorgt voor een controlelijst met de namen van alle 

leerlingen per groep. Deze lijst is ingevoegd in de rode luizenmap.  
 

Administratie 

4. Alle groepen gaan om de beurt naar de hal om gecontroleerd te worden. 
 

Hulpouders en 

leerkracht  

5. Als er tijdens die controle luizen/nieuwe neten worden aangetroffen, 

wordt dit aangetekend op de controlelijst.  
 

Hulpouders   

6. De eerste contactpersoon hulpouders geeft aan de administratie door of er 

luizen en of neten aangetroffen zijn. 

contactpersoon 

hulpouders  

 

7.  De administratie neemt contact op met de ouders. De ouders van de 

betrokken leerling nemen zo snel mogelijk maatregelen. Er wordt een 

folder meegegeven van de GGD, betreffende de aanpak van luizen. 

  

Administratie 

8.  De voorkeur van school gaat uit naar het zo spoedig mogelijk thuis 

behandelen. 
 

  

9. Ouders van de betreffende groep krijgen een standaardbrief per email, 

waarin staat dat er luizen/neten zijn aangetroffen in de groep van hun 

kind. In de brief staat tevens vermeld welke maatregelen de ouders 

moeten treffen. 
 

Administratie  

Dezelfde week  

10. Na constatering van hoofdluis wordt na twee weken de hele klas weer 

gecontroleerd. De broertjes en zusjes van het betreffende kind worden ook 

Hulpouders  

Administratie 
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extra gecontroleerd. De hulpouders geven bevindingen door aan de 

administratie 

 

11. Als er dan nog steeds luizen zijn bij een leerling, neemt de directie contact 

op met de ouders 

 

Directie  

12. Als er in een schooljaar meerdere keren luizen worden aangetroffen bij een 

kind, dan neemt de directie contact op met de ouders, om de ernst van de 

situatie te bespreken. Er wordt dan contact opgenomen met de GGD om 

een gezin met hardnekkige luis goed te begeleiden.  
 

Directie  

 
Voorlichting aan de luizenouders: 

Ieder jaar is er voor nieuwe hulpouders de GGD-voorlichting. Opgeven via de administratie. 

 

B. Als er tussendoor een melding is dat er luizen zijn. 

Tijdens de schoolweken komen er ook meldingen binnen van hoofdluis/neten. 

o De ouders van het kind met luizen/neten nemen direct contact op met school.  

o De administratie neemt contact op met de eerste contactpersoon van de hulpouders. 

o De groep waar het kind in zit, wordt zo snel mogelijk gecontroleerd (dezelfde week) 

Na twee weken vindt een hercontrole plaats. 
 

 

Informeren  

Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder oudste kind van het gezin de papieren 

ouderjaarkalender mee naar huis. De hoofdluiscontroles staan tevens vermeld op de digitale 

kalender die te vinden is op onze site www.dynamishoorn.nl. Daarnaast wordt de controle de 

maandag ervoor aangekondigd in de nieuwsbrief. 

 

Behandeladvies.  

Luizen verspreiden zich alleen via direct haarcontact. Ze worden niet verspreid via jassen, tassen, 

speelgoed en dergelijke. Uit onderzoek van het R.I.V.M. blijkt dat Luizentassen niet beschermen. 

Behandeladvies: 

o 14 dagen lang dagelijks kammen 

o Eventueel aangevuld met een behandeling met een hoofdluismiddel  

o Let op: neten binnen 1 cm van de hoofdhuid goed uitkammen 

o Eventueel bij hardnekkige hoofdluis contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de 
GGD 

 

Contact Hoofdluiscommissie  

Info.dynamis@stichtingpenta.nl 
 

http://www.dynamishoorn.nl/

