
 LUIZENPROTOCOL
In dit protocol geven wij aan hoe we 

als school hoofdluis proberen te 
voorkomen en hoe we handelen als er 
wel hoofdluis wordt geconstateerd op 

school

Voorkomen en opsporen van hoofdluis

Thuis

- Ouders zijn verantwoordelijk voor het opsporen, 
bestrijden en behandelen van hoofdluis binnen 
het gezin.

- Bij constatering van hoofdluis wordt de omgeving 
op de hoogte gesteld en is het melden op school 
een VERPLICHTING. 

- Om hoofdluis op tijd te kunnen signaleren en 
daardoor verspreiding te voorkomen wordt ouders 
dringend geadviseerd om regelmatig te 
controleren met een netenkam.  

Op school

Op school controleren de luizenouders*.
- Dit doen ze in principe iedere eerste week na de 

schoolvakanties.
- Het controleren gebeurt met de handen
- Ze controleren dicht bij de hoofdhuid, achter de 

oren, in de nek en onder de pony.
- Op school helpen we ouders bij het controleren en 

signaleren van hoofdluis. Dit is GEEN vervanging 
voor de zorg vanuit huis. 

Hoofdluis gesignaleerd; wat nu? 

Kinderen MET hoofdluis/ neten

- De school maakt de afweging of het om ernstige 
hoofdluis gaat, zo ja dan verzoeken we om het kind 
direct op te halen. Zo nee, dan gelijk na schooltijd 
behandelen.

- Het kind dient meteen behandeld te worden. 
- 3 weken DAGELIJKS pluizen en kammen. 
- Eventueel behandelen met luizen shampoo.
- Controleer alle gezinsleden
- Meld het bij de omgeving. 
- Luizen zijn besmettelijk en gaan NIET vanzelf weg.

Kinderen ZONDER hoofdluis/ neten

- Controleer het gezin.
- 3 weken regelmatig pluizen en kammen .

Leerkracht

- Contact opnemen met de ouders/ verzorgers van het 
kind met hoofdluis/ neten zodat het kind opgehaald 
of behandeld kan worden. 

- Stuurt een mail met informatie over de behandeling. 
- Zorgt dat andere ouders op de hoogte worden 

gesteld van de luizen uitbraak in de klas. 
- Schakelt de directie in als de hoofdluis binnen het 

gezin blijft terugkeren.

Directie

- Als blijkt dat de hoofdluis binnen een gezin blijft 
terugkeren wordt als eerste een mail gestuurd vanuit 
de directie. 

- Indien nodig volgt hierop een gesprek met de 
betreffende ouders/ verzorgers. 

*luizenouders

-    Luizenouders zijn verantwoordelijk voor regelmatige controle in de eigen groep volgens het protocol.
- De aanspreekouder binnen de klas zorgt voor het contact met de leerkracht en de overige luizenouders. 
- De aanspreekouder meldt na controle aan de leerkracht of er wel of geen hoofdluis is in de klas. 


