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Protocol Hoofdluis 
  
Afspraken omtrent hoofdluiscontrole  
Geplande controles  

 Na iedere vakantie worden alle kinderen op maandag of woensdag gecontroleerd op 
hoofdluis/neetjes.  

 Iedere klas heeft 1 of meer luizenpluizers. Of een aantal luizenpluizers pluizen meerdere 

groepen.  

 Bij constatering van hoofdluis melden de pluizers dit bij de coördinator.  

 De coördinator inventariseert en meldt dit bij desbetreffende leerkrachten. Dit i.v.m. 
broertjes/zusjes zodat ouders niet 2x gebeld worden.  

 De leerkracht belt naar de ouders van de kinderen met neetjes/hoofdluis en geeft, indien 
nodig, informatie/tips. Zo kunnen ouders de benodigde spullen in huis halen om de kinderen 
te behandelen.  

 De leerkracht stelt de directeur op de hoogte  

 De hoofdluiscoördinator maakt met de luizenpluizers een nieuwe afspraak voor een her 
controle na 14 dagen.  

 Na 14 dagen worden de kinderen die hoofdluis/neetjes hadden opnieuw gecontroleerd  

 De directeur stuurt een mail naar de overige ouders van school om door te geven dat er 
hoofdluis is geconstateerd en te vragen hun eigen kind regelmatig te controleren (en hoe ze 
dat moeten doen.) Dit i.v.m. broertjes/zusjes op school.  

 Uitzondering! Bij een heftige uitbraak kan de coördinator beslissen dat een her controle na 
1 week wenselijk is.  

  
Bij tussentijdse meldingen van ouders dat ze neetjes/hoofdluis hebben geconstateerd:  

 Melding doorgeven aan desbetreffende leerkracht die de rest van het team op de hoogte 
brengt.   

 De directeur stuurt een mail naar de overige ouders van school om door te geven dat er 
hoofdluis is geconstateerd en hen te vragen hun eigen kind regelmatig te controleren (en 
hoe ze dat moeten doen)  

 De desbetreffende leerkracht stelt de hoofdluiscoördinator op de hoogte zodat die 
luizenpluizers kan regelen voor de her controle.  

   
En daarna?  
Na ongeveer 14 dagen vindt er een her controle plaats (in de betreffende groep(en)  

 Melding doorgeven aan de coördinator.  

 Coördinator stelt de betreffende leerkracht(en) op de hoogte.  

 Als het probleem nog steeds niet is opgelost, belt de leerkracht opnieuw met de ouders. 
Deze probeert samen met de ouders te achterhalen waarom de behandeling niet helpt.  

 Er wordt meteen een afspraak gemaakt voor de her controle (na 14 dagen); er kan ook extra 
informatie over de bestrijding aan de ouders worden gestuurd. Is digitaal beschikbaar.   

       (Kan per geval aangepast worden)  

 De directeur stuurt een vervolgmail naar de overige ouders van school om door te geven dat 
het eerdere probleem nog steeds heerst en dat het nodig blijft hun eigen kind regelmatig te 
controleren.  

   
Na ongeveer 4 weken/2e hercontrole (Als het structureels is)  

 Luizenpluizers geven aan hoofdluiscoördinator door dat ook de 2e her controle negatief is  

 Hoofdluis coördinator informeert directie.  

 De betreffende leerkracht belt de ouders waarbij we kunnen aangeven dat als het probleem 
niet wordt opgelost we daar de GGD bij kunnen betrekken om ouders te helpen dit 
probleem op te lossen.  

 


