
   
 

   
 

 

 
 

LUIZENPROTOCOL 
 
 
Hoe zien de controles eruit 
 

Leerkrachten bereiden hun groep de dag na een vakantie kort voor op de naderende controle. Het is 
belangrijk dat de leerkracht duidelijk maakt dat ieder kind hoofdluis kan hebben en dat het niet te maken 
heeft met het wel of niet schoon zijn op jezelf. Er zal aan de kinderen niet verteld worden of ze wel of geen 
hoofdluis hebben. Als er hoofdluis gevonden wordt zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gesteld. 
De controles vinden plaats in de buurt van het eigen klaslokaal.   
Als eerste wordt in de groep de leerkracht, in de klas, gecontroleerd. Zo kunnen kinderen zien hoe dat 
gaat.  
Het controleren van de leerkracht kan taboedoorbrekend werken. 
Er wordt gecontroleerd op de volgende plaatsen: 

• de haren achter de oren 
• de kruin 
• de haren in de nek 
• de haren onder de pony 

Til de haren op bovengenoemde plaatsen op, eventueel met behulp van een prikker. 
 
Aan het eind van de controles wordt de leerkracht geïnformeerd over het resultaat. 

• De leerkracht belt nog dezelfde dag na schooltijd of zo snel mogelijk daarna de ouders om ze te 
informeren en te wijzen op behandeling. Als de ouders daar behoefte aan hebben stuurt de 
leerkracht ook een mail met adviezen voor behandeling. 

• De datum voor een eventuele hercontrole wordt afgesproken: 
• In een klas waar wel hoofdluis is geconstateerd wordt de héle klas gecontroleerd. 
• In een klas waar geen hoofdluis is geconstateerd worden alleen de kinderen gecontroleerd die de 

eerste keer afwezig waren. 
• In een klas waar broertjes en zusjes van leerlingen bij wie hoofdluis geconstateerd is, wordt de hele 

klas gecontroleerd. 
• Na elke controle van de kinderen dient het materiaal huishoudelijk door de luizenpluisouders 

gereinigd te worden. 
 
Wat te doen bij een tussentijdse melding van hoofdluis 
 

Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder aan de betreffende leerkracht dient deze de 
luizencoördinator op de hoogte te stellen. Deze plant voor de luizenpluisouder van de groep een 
hercontrole in. Na deze melding zal de luizencoördinator ervoor zorgen dat binnen een week een algehele 
controle in die klas plaatsvindt. Hercontrole vindt plaats na 2 à 3 weken. 

• De leerkracht stuurt alle ouders van de groep een mail 
• De leerkracht belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Hij/zij adviseert hen dringend om hun kind 

meteen te behandelen. Ouders worden daarnaast verzocht om ook de gezinsleden te controleren 
en zo nodig te behandelen. 

 
Algemeen 
 

Kinderen die thuis behandeld worden zitten in een strenge hercontrole en blijven in principe naar school 
gaan. 
Bij twijfel of hardnekkige klachten neemt de luizencoördinator of de leerkracht contact op met de 
contactpersoon van school en kan mogelijk besloten worden het kind thuis te houden tot de klachten 
helemaal verdwenen zijn. 
De ouders worden in dat geval altijd door de coördinator van school op de hoogte gebracht. 


