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1. Protocol hoofdluis  
1.1 Belang van een protocol voor hoofdluis  
Hoofdluis kan elk kind en elke volwassene overkomen en is zeker geen schande, maar moet wel 
behandeld worden. Op onze school komt het af en toe voor dat er bij de kinderen hoofdluis wordt 
geconstateerd. Wij stellen u hiervan altijd op de hoogte, omdat het van groot belang is dat hoofdluis 
direct wordt behandeld om verdere verspreiding te voorkomen.  
 

1.2. Het team (de luizenouders)  
Het team Luizenouders bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers. Zij krijgen elk jaar 
instructie van de schoolverpleegkundige of een medewerker van de GGD. Elk nieuw schooljaar 
werven we, indien nodig, nieuwe ouders/verzorgers.  
 

2. Controle  
2.1 Het controleschema  
Op school worden alle kinderen elke woensdag na de vakanties gecontroleerd. Het is wenselijk dat 
de kinderen op deze dag geen gel in het haar hebben en geen ingewikkelde (vlecht)kapsels dragen. 
Hierdoor wordt het namelijk lastig te controleren. De luizenouders beginnen om 08.45 uur bij de 
peuters. Het twee ogen principe wordt toegepast: luizenouders laten aan elkaar zien als ze een luis 
hebben gevonden 
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2.2 Informatie omtrent de controles  
Het kan voorkomen dat een kind binnen eenzelfde gezin voor een langere periode wordt getroffen 
door hoofdluis. Indien na drie controles is gebleken dat er geen verbetering is opgetreden, zal de 
directie worden ingelicht. De directie nodigt de ouders dan uit voor een gesprek, waarin er 
informatie omtrent hoofdluis wordt gegeven en de bestrijding ervan.  
 

3. Procedure  
De procedure ‘controle op hoofdluis’ ziet er als volgt uit:  
Stap 0: Introductie aan de luizenpluizers met betrekking tot de luizenpluisactiviteiten.  
Stap 1: Elke woensdag na de vakantie wordt de controle uitgevoerd.  
Stap 2: Als er in de groep bij een kind hoofdluis geconstateerd is, wordt de leerkracht geïnformeerd. 
De ouders van die groep kinderen worden door middel van een brief (via ouderportaal) op de hoogte 
gesteld. Na schooltijd plaatst de leerkracht op SC een algemeen bericht dat er hoofdluis is 
geconstateerd in de groep en of ouders thuis extra willen controleren. De bijlage Beestjes in je haar 
wordt meegestuurd. De bijlage staat hier: K:\Regenboog_Algemeen\02. De Staart\Protocollen 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In onze groep is er hoofdluis geconstateerd. Om verspreiding van de hoofdluis tegen te gaan 
hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om bij uw kinderen en huisgenoten de haren te 
controleren op hoofdluis. Op de website https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-
behandelen kunt u meer informatie vinden over hoe u het beste kunt controleren en de 
eventuele luizen kunt behandelen.  
Als u bij uw kind hoofdluis in het haar vind, mag uw kind na een eerste behandeling weer naar 
school komen met de haren goed vast gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Stap 3: De ouders van het betreffende kind worden telefonisch geïnformeerd. Mocht de besmetting 
ernstig zijn kan er van ouders gevraagd worden om een kind direct op te halen en te starten met de 
behandeling. Wij willen op deze wijze te voorkomen dat er verdere verspreidingen ontstaan, 
aangezien hoofdluis erg besmettelijk is. Ouders kunnen ons daarbij helpen.  
 
Na schooltijd stuurt de leerkracht aan de ouders van de kinderen met hoofdluis via SC een bericht 
met bijlage over hoe de hoofdluis te behandelen. De bijlage Beestjes in je haar staat hier: 
K:\Regenboog_Algemeen\02. De Staart\Protocollen 
Voorbeeld:  

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij de hoofdluiscontrole is er bij uw kind hoofdluis gevonden.  
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon haar. Het 
is wel belangrijk dat de hoofdluis zo snel mogelijk behandeld wordt. 
In de bijlage leest u meer over de behandeling tegen hoofdluis. 
 
Als uw kind de eerste behandeling heeft gehad, mag hij/zij weer op school komen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Stap 4: Indien er geen actieve luis en of neten worden gesignaleerd dan worden de leerkrachten 
hierover geïnformeerd.  
Stap 5: In geval van constatering van hoofdluis wordt er na twee weken een nacontrole gedaan. 
Vervolgens worden de stappen 3, 4 en eventueel 5 nogmaals doorlopen, net zolang tot er geen 
actieve luis of neten worden gesignaleerd. Wij vragen ouders om regelmatig bij hun kind(eren) en bij 
zichzelf de haren te controleren op hoofdluis. De controle kan het beste gebeuren met een 
zogenaamde stofkam en/of luizenkam.  
 

4. Aanvullende informatie over de hoofdluis  
4.1 Wat is hoofdluis?  
Aanvullende informatie over hoofdluis vindt u op de website van het RIVM. 
Hier kunt u lezen hoe u hoofdluis kunt krijgen en wat de behandelmethodes hiervoor zijn. 
Wij verwijzen u dan ook graag naar deze website: Controleren en behandelen | RIVM 
 

4.2 Is het erg om hoofdluis te hebben?  
Hoofdluis is beslist geen drama en u hoeft uzelf niets te verwijten als uw kind hoofdluis heeft. 
Hoofdluizen kunnen geen ziekten overbrengen. Het is onschadelijk, maar het kan veel jeuk geven. 
Door krabben kunnen er infecties ontstaan. Het krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met 
schone of vieze haren.  
 

4.5 Hoe ontdek je hoofdluis?  
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Als u controleert, kijk dan goed tussen de haren, 
vooral achter de oren en in de nek. U ziet de hoofdluizen dan bewegen. Ook als u geen luizen ziet 
maar wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes zijn eitjes van 
hoofdluis. Uit deze eitjes komen nieuwe hoofdluizen. Gebruik een luizenkam of andere fijntandige 
kam om te controleren op hoofdluis. Met een luizenkam kan het moeilijk zijn om heel dik haar te 
kammen, dan kun je ook een andere fijntandige kam gebruiken. Kam het haar met een fijntandige 
kam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als kleine 
grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Ze zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. 
Wanneer u controleert zonder te kammen, is de kans groot dat u luizen mist.  
 

5. Andere maatregelen en preventie  
5.1 Hoe zorg ik dat hoofdluis zich niet verder verspreidt?  
Het is belangrijk aan iedereen in de omgeving te laten weten dat u hoofdluis heeft gevonden. Denk 
aan de school, kinderopvang of (sport)clubs, opa’s, oma’s, oppassen en ouders van vriendjes. Zij 
kunnen dan ook controleren en zo voorkomen dat kinderen opnieuw besmet raken. Vooral op school 
is het belangrijk om alle kinderen uit een groep tegelijk te controleren. Bovendien moet de 
behandeling van kinderen met hoofdluis op dezelfde dag starten. Dit voorkomt dat de luizen zich 
toch verspreiden. Daarnaast is het advies om de hele schoolklas twee weken later opnieuw te 
controleren.  
 

5.2 Zijn er extra maatregelen in de omgeving nodig?  
Nee, luizen verspreiden zich door van het ene haar naar het andere haar te lopen. Een hoofdluis die 
niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven. Er zijn daarom weinig aanwijzingen voor 
verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het wassen van 
beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen.  

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

