
 

Hoofdluisprotocol Daltonbasisschool Fredericus 

Hoofdluis is een eeuwenoud probleem. Met name kinderen zijn een risicogroep als 

het gaat om verspreiding van hoofdluis. School neemt daarom een preventieve rol 

in door te werken met een groep ouders die na elke vakantie alle kinderen van de 

school controleert op hoofdluis.  

Als er tussentijds een melding wordt gedaan van hoofdluis wordt de groep van het 

desbetreffende kind extra gecontroleerd. School informeert alle ouders van de 

desbetreffende groep wanneer er een melding wordt gedaan van hoofdluis. Als bij 

een controle blijkt dat een kind hoofdluis heeft, dan neemt de school contact op 

met ouders en stuurt hen het stappenplan voor de behandeling van hoofdluis. (zie 

bijlage). Daarnaast worden ook alle ouders van de desbetreffende groep 

geïnformeerd over het feit dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep. 

Als er hoofdluis heerst, dan is een zorgvuldige, effectieve aanpak nodig. Ouders, 

school en GGD hebben op dit terrein ieder hun eigen taken, verantwoordelijkheden 

en mogelijkheden.  

 

Ouders  

De ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor opvoeding, vorming en verzorging 

van hun kinderen. Als hoofdluis is geconstateerd bij hun kind moeten andere ouders 

en de school worden gewaarschuwd. Ouders zijn verantwoordelijk voor de 

behandeling om verdere besmetting te voorkomen. Preventief kunnen ouders 

bijvoorbeeld wekelijks het haar van hun kinderen controleren op hoofdluis of neten.  

 

Wat kan een school doen?  

De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school. Ook het 

nemen van maatregelen ter voorkoming van hoofdluis en het voorkomen van 

verspreiding van hoofdluis hoort hierbij. Het advies van de GGD aan scholen is: een 

periodieke luizencontrole door een ouderwerkgroep en een juiste aanpak bij 

constatering van hoofdluis.  

 

• School moet op zijn minst ouders van de juiste informatie over 

hoofdluisbehandeling kunnen voorzien  

• School kan een werkgroep van ouders samenstellen die preventief controleren op 

hoofdluis 

 

Wat doet de GGD?  

• De GGD heeft een voorlichtende, adviserende en ondersteunende taak ten 

aanzien van hoofdluisbestrijding. Voor een ouderavond of een instructie aan de 

ouderwerkgroep kan een beroep op de GGD gedaan worden.  

• De GGD kan begeleiden bij het opzetten van een hoofdluis ouderwerkgroep  

• De GGD kan in geval van steeds terugkerende hoofdluis bij een kind een 

huisbezoek doen.  

• De GGD kan NIET de verantwoordelijkheid van de ouders en die van de school 

overnemen.  

• De GGD zorgt dat scholen van de juiste informatie worden voorzien. 

  



 

Stappenplan ouder(s)/verzorger(s): Hoe controleer ik op hoofdluis/ Wat te 

doen bij  hoofdluis 

 

Hoe ontdek ik hoofdluis bij mijn kind? 

Hoe eerder u luizen of eitjes (neten) ontdekt, hoe sneller u de luizen kunt bestrijden. 

Kinderen hebben vaak hoofdluis zonder het te weten. 

 Controleer dus regelmatig tussen de haren: vooral op jeukende plekken, achter 

de oren, onder de pony, op de kruin en in de nek. Hoofdluizen kunt u zien 

bewegen. Of u ziet grijswitte puntjes (neten) die aan het haar vast zitten.  

 Kijken alleen is niet voldoende. Controleer het haar met een fijntandige kam (stof- 

of luizenkam). Kam vanaf de hoofdhuid tot aan de punten. Doe dit boven een wit 

papier of een witte wasbak. Luizen die bij het kammen in de bak of op het papier 

vallen, ziet u als kleine grijze of bruine spikkels bewegen. Als u alleen kijkt, zónder te 

kammen, dan is de kans groot dat u luizen mist. 

Wat moet ik doen als ik hoofdluis ontdek? 

 Als u luizen of neten bij uw kind ontdekt, controleer dan het hele gezin. Behandel 

alleen de gezinsleden die luizen hebben.  

 Meld het op school en/of op het kinderdagverblijf. Dan kunnen andere ouders 

hun kind op luizen controleren en zo nodig behandelen. De kans dat uw kind 

opnieuw luizen krijgt, is dan kleiner. 

 

Hoe behandel ik hoofdluis? 

Twee weken dagelijks kammen 

 Als u luizen of neten in het haar ontdekt, moet u al het haar zorgvuldig uitkammen 

met de luizenkam. Vanaf de hoofdhuid tot aan de punten. Daarmee verwijdert u 

de luizen. De kans dat u anderen besmet is dan al sterk verminderd. De kam kunt u 

kopen bij de drogist of apotheek.  

 Omdat achtergebleven neten later kunnen uitkomen, moet u het kammen 2 

weken lang elke dag herhalen.  

 Kam het haar als het nat is. Met een beetje crèmespoeling of antiklittenshampoo 

glijdt de kam gemakkelijker door het haar. 

 Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

 

Twee weken lang dagelijks uitkammen is op zich voldoende om luizen te bestrijden. 

Wassen van kleding (jassen, sjaals en mutsen), beddengoed en knuffels is niet nodig. 

Als u goed kamt, is dat voldoende, zo blijkt uit onderzoek. 

Als alleen kammen niet heeft gewerkt, dan kunt u de kambehandeling herhalen in 

combinatie met een antiluizenlotion (bij voorkeur dimeticon). Ook hierbij moet u het 

haar weer 2 weken lang dagelijks kammen. De wasbeurt herhaalt u na 7 dagen.  

De lotion kunt u kopen bij de drogist of apotheek.  

bron: https://www.thuisarts.nl/hoofdluis/mijn-kind-heeft-hoofdluis 

 

Hieronder vindt u een informatiefilmpje met uitleg over het controleren en 

behandelen van hoofdluis 

Filmpje over behandelen hoofdluis 

 

Heeft u na aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kunt u op school terecht 

of contact opnemen met Ilonka Brundel (moeder van Jill uit groep 4) 

  

https://www.thuisarts.nl/hoofdluis/mijn-kind-heeft-hoofdluis
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg&index=6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van een lotion ter bestrijding van hoofdluis en 

neten. Het is belangrijk dat er dimeticon in de lotion zit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stappenplan school/ ouderwerkgroep: organiseren controles hoofdluis/ wat te 

doen bij hoofdluis 

 Elk jaar wordt er via de ouderhulpenquête een oproep gedaan voor ouders 

die de kinderen op school willen controleren op hoofdluis. 

 Een van de teamleden is aanspreekpunt mbt de hoofdluisgroep 

 Er wordt in Parro een hoofdluiscontrole groep aangemaakt 

 Na elke vakantie vindt er een controle plaats bij alle kinderen en leerkrachten 

 Er zijn handschoenen en desinfecterend middel op school aanwezig voor de 

controles 

 Bij constatering van hoofdluis wordt dit doorgegeven aan het aanspreekpunt 

vanuit het team en bij afwezigheid aan een van de andere teamleden 

 De ouders van het kind waarbij hoofdluis is geconstateerd worden 

geïnformeerd door de leerkracht. Zij ontvangen tevens het stappenplan: hoe 

controleer op hoofdluis/ wat te doen bij hoofdluis? 

 De ouders van de desbetreffende groep worden op de hoogte gesteld dat er 

hoofdluis is geconstateerd in de groep en de vraag of zij hun kind(eren) extra 

willen controleren 

 Er wordt een mailtje gestuurd naar de Kinderkei dat er hoofdluis is 

geconstateerd wanneer het kind waarbij hoofdluis is geconstateerd ook 

gebruikmaakt van de Kinderkei 

 Na twee weken vindt er in de desbetreffende groep een nacontrole plaats 

 Bij melding van hoofdluis door een ouder, wordt de werkgroep 

hoofdluiscontrole gevraagd een extra controle uit te voeren in de 

desbetreffende groep 

 De ouders van de desbetreffende groep worden op de hoogte gesteld dat er 

een melding is gedaan van hoofdluis 

 Na twee weken vindt er een nacontrole plaats 


