
 
PROTOCOL HOOFDLUIS 

 
 
 

 

Algemene informatie ten aanzien van hoofdluis 
 

Als school volgen we in alle gevallen het meest recente beleid ten aanzien van hoofdluis, neten, en de 
behandeling en bestrijding hiervan. Dit beleid wordt ons geadviseerd door de GGD en het landelijk 
steunpunt hoofdluis.  Zie www.ggdgezondheidsinfo.nl of www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 
 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een effectieve methode voor hoofdluisbestrijding op een 
basisschool bestaat uit: 
- de aanwezigheid van een luizenprotocol 
- goede voorlichting aan kinderen, ouders en leerkrachten 
- het eigenhandig controleren van alle leerlingen (luizenbrigade) 
- het persoonlijk benaderen van de ouders wanneer hoofdluis wordt aangetroffen 
- door indien nodig samen te werken met de GGD. 
 
 
Welke stappen onderneemt de Julianaschool ter bestrijding van hoofdluis? 
 

Hoofdluisprotocol 
Na iedere zomervakantie brengen we dit protocol onder de aandacht van de (nieuwe) leerkrachten en 
ouders. Het protocol staat in z’n geheel op onze website. In de groepen houden we rond de 1e 
controle een kringgesprek/ les over hoofdluis en halen we dit onderwerp uit de taboe: het kan 
iedereen overkomen…… Lessenseries met prentenboeken en liedjes over dit onderwerp zijn aanwezig 
op school of voorhanden op de genoemde websites. 
 

Luizenbrigade 
Jaarlijks wordt een groep vrijwillige ouders gevraagd die zich beschikbaar stellen om controle uit te 
voeren. Deze groep ouders vormen de luizenbrigade. Het luizenpluizen wordt gecoördineerd door een 
medewerker van school. Deze zorgt voor namenlijsten van alle groepen, materialen (kam, handgel) en 
voldoende ouders. De directeur bewaakt de procedure en is altijd aan te spreken bij onduidelijkheid of 
onenigheid.  Voorafgaand aan de eerste controle van het jaar, wordt het luizenprotocol doorgenomen 
en krijgen de ouders van de luizenbrigade instructie. Het is fijn als dit kan gebeuren door iemand die 
beroepsmatig deskundig is (bv. kapster). Het is niet toegestaan dat ouders zich zonder overleg 
spontaan aansluiten bij de luizenbrigade.  
 

Procedure luizenpluizen 
1. Ouders zijn op de hoogte van de momenten dat er gecontroleerd wordt. Dit staat in de jaar-
kalender en de agenda onderaan de nieuwsbrief. 
2. Luizenpluizers melden zich op deze momenten bij de coördinator van school.   
3. In twee- of drietallen bezoeken zij de klassen. De controle vindt plaats in de groep. De les gaat op 
dat moment gewoon door.  
4. De luizenpluizers kruisen aan op de groepslijst welk kind geweest is. Wanneer hoofdluis of neten 
gevonden worden, noteren de ouders dit op de lijst. Zij vertellen dit niet aan het kind! Bij twijfel 
vragen zij een andere luizenpluizer om advies. Wanneer hoofdluis of neten gevonden worden, melden 
zij dit bij de coördinator. De coördinator brengt de leerkracht op de hoogte. 
5. In het geval van gevonden levende hoofdluis: de leerkracht neemt het kind apart om dit te 
vertellen. Ook brengt zij direct de ouders op de hoogte door hen op te bellen. Indien de 
ouders/verzorgers onverhoopt niet bereikbaar zijn, zal in eerste instantie het noodnummer worden 
gebeld. Het kind dient direct behandeld te worden om verdere besmetting te voorkomen. Ook moet 
kleding en jas gewassen worden. Na de behandeling kan het kind weer terug keren naar school. 



6. In het geval van gevonden neten: de luizenbrigade maakt in overleg met de coördinator de 
inschatting of het hier om dode neten gaat (de restanten van eerdere hoofdluis) of om neten die 
mogelijk gevuld zijn met eitjes. In het laatste geval handelen we als bij stap 5. In het eerste geval 
worden ouders na schooltijd op de hoogte gebracht en gevraagd de haren goed uit te kammen dan 
wel te behandelen. 
 
Communicatie naar ouders 

Na iedere controle komt er een bericht op de website met een mededeling over wel of niet gevonden 
hoofdluis en welke maatregelen getroffen zijn. Ouders worden verwezen naar de landelijke websites.  
Zoals hierboven benoemd worden ouders van kinderen met levende hoofdluis onmiddellijk 
geïnformeerd door de leerkracht. Zij moeten hun kind komen ophalen en behandelen. Eventueel is 
bestrijdingsmiddel op school aanwezig wat ouders kunnen meenemen (wel zelf vervangen!).  
 

Geheimhouding 

Zoals al eerder gezegd: het kan iedereen overkomen……Toch geeft het veel ouders een 
schaamtegevoel wanneer de luizenplaag hun gezin treft. Uit respect hiervoor spreken we af dat 
ouders van de luizenbrigade een zwijgplicht hebben: het is NIET toegestaan om informatie te geven 
aan wie dan ook over leerlingen met hoofdluis. Ook mag door hen niet ongevraagd met de 
betreffende ouders hierover gesproken worden! Communicatie met ouders gebeurt via school!  
Het kan wel zijn dat ouders ui zichzelf  informatie of advies inwinnen bij één van de ouders van de 
luizenbrigade. 
 
Nacontrole 

Wanneer hoofdluis is aangetroffen, is altijd nacontrole nodig. Dit gebeurt bij alle kinderen van die 
groep, binnen twee weken na de eerdere controle. Opnieuw wordt de procedure gevolgd als bij 5. 
Communicatie naar ouders betreft alleen de ouders van deze groep via een groepsnieuws. 
 
Tussentijdse controle 

We gaan er vanuit dat ouders ook thuis regelmatig hun kind controleren. Ouders zijn verplicht het op 
school te melden wanneer zij thuis bij hun kind hoofdluis vinden. Wanneer het twee of meer kinderen 
in één groep betreft, krijgen alle kinderen van de groep een brief via de groepsmail en zal er een 
extra controle plaatsvinden. Wanneer het meerdere groepen betreft wordt daarnaast ook een 
mededeling op de website gedaan. 
 
Praktische tips voor het team 

Reinig verkleedkleren en knuffels drie maal per jaar en gebruik ze niet in de periode met hoofdluis. 
Wees alert op pruiken/kammen/hoeden/mutsen in de klas. Zorg dat de speelkussens van wasbare 
hoezen zijn voorzien. Let op bij gym/zwemlessen dat handdoeken, kleding en kammen niet 
uitgewisseld worden. Controleer ook het eigen haar regelmatig. 
 

GGD 
Als ondanks zorgvuldige behandeling hoofdluis aanwezig blijft op school, schakelen wij de GGD in voor 
advies, onderzoek of een consult. Indien er behoefte aan informatie bestaat kan de school in overleg 
met de GGD een informatiebijeenkomst voor de ouders organiseren waarbij de GGD informatie over 
hoofdluis geeft. 
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