
	

 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Omdat vaak niet duidelijk is over hoe te handelen bij hoofdluis op onze school, hierbij alles nog eens 
op een rijtje. 
 
Bij constatering van hoofdluis worden eerst de leerkracht en luizenouders hierover ingelicht en zij 
zorgen ervoor dat alle kinderen zo snel mogelijk gecontroleerd worden. Het is nu van groot belang 
uw kind(eren) dagelijks even zelf te controleren.  Kinderen met hoofdluis/neetjes moeten zo snel 
mogelijk behandeld worden. 
Als op school hoofdluis/neetjes worden gevonden zal u gebeld worden met de vraag of u in de 
gelegenheid bent om uw kind op te halen, op deze manier proberen we verspreiding te voorkomen. 
 
Heeft een kind hoofdluis, dan is het belangrijk het kind meteen te behandelen met een anti-
hoofdluismiddel. Mijn advies is altijd om een anti-hoofdluismiddel, dat dimeticon bevat, te gebruiken 
(advies van de GGD xtluis). Hierdoor worden luizen en neten ingekapseld en krijgen zij geen zuurstof 
meer.  Vergeet niet uzelf en andere familieleden grondig te controleren op hoofdluis en indien nodig 
te behandelen. Ook is het heel belangrijk ouders van vriendjes/vriendinnetjes van kinderen die niet 
hier op school zitten (bijv. sportclub) te informeren. Na een dag of 10 dient de behandeling herhaald 
te worden en gedurende 2 weken moet er dagelijks gecontroleerd en gekamd worden (bij voorkeur 
de ASSY kam. De meeste kammen zijn alleen voor luizen en de assy kam is ook voor neetjes). Bij 
het kammen van de (lange) haren is het advies dit te doen met conditioner in het haar. Volgens de 
nieuwe richtlijnen van de GGD is het niet meer nodig beddengoed, knuffels en kleding te wassen. 
Ook luizencapes zijn achterhaald. 
Mijn advies is om het haar van de meisjes op een staart te doen. Gebruik van Zwitsal haarlotion en 
gel kan helpen voorkomen…. 
 
Op de site van GGD Hart voor Brabant is de folder: “Luis in je haar, kammen maar “ te vinden. 
www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidzorg/folders 
 
Over het controleren en behandelen van hoofdluis is het filmpje van het RIVM informatief: 
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=youtu.be 
 
Ik hoop dat het duidelijk is en als u nog vragen heeft, kunt u me altijd bereiken op telefoonnummer 
06-41306866 of e-mail info@scissorsbybianca.nl  
  
Met vriendelijke groet,   
 
Bianca van Kasteren 
(voorzitter ouderraad)  
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