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Hoofdluiscontrole 
 
Inleiding 
Jaarlijks krijgt zo’n 10% van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis is niet gevaarlijk, 
maar wel lastig. Als je hoofdluis aantreft is dat geen reden voor paniek. In dit plan lees je welke 
methodes er zijn en welke stappen je moet ondernemen om er zo snel mogelijk vanaf te komen.  
 
De methodes 
Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen: 

1. Nat Kam methode 
2. Behandelen van het haar met een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen; 

 
Het voordeel van de nat kam methode is dat het goedkoop is en geheel natuurlijk.  
Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een luis over het hoofd ziet (en 
weer opnieuw moet beginnen) groot is.  
 
Antihoofdluismiddelen koop je bij drogisterijen, apotheken en supermarkten. Middelen op basis van 
dimethicon zijn aanbevolen door het RIVM en dan specifiek een geregistreerd geneesmiddel. 
Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen effectief. 
 
Stap 1 – Voorbereiding 
Kies voor de nat kam methode of voor een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen. Zorg dat 
je de gewenste producten in huis hebt, of haalt. Het is altijd verstandig om preventief een 
antihoofdluismiddel in huis te hebben. Zorg dat je sowieso een luizenkam/netenkam in huis hebt. 

Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel of de 
wastafel. Het verschil tussen dode en levende neten is 
soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde) neten zitten 
vlakbij de hoofdhuid aan de haren geplakt.  Dode (lege) 
neten groeien mee met het haar en zitten verder van de 
hoofdhuid verwijderd. 
 
 

Stap 2 – Behandelen 
Als je voor een antihoofdluismiddel gekozen hebt: 
Behandel de besmette gezinsleden met het middel, conform de instructies in de bijsluiter of de 
gebruiksaanwijzing. Behandel niet preventief met middelen tegen hoofdluis!  
 
Stap 3 – Kammen 
Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Was het haar met gewone shampoo en spoel 
het haar uit. Breng vervolgens ruim crèmespoeling aan in het haar en spoel dit NIET uit. Kam 
vervolgens alle luizen en neten uit het haar volgens de kaminstructies. 
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Kaminstructies: 
Kam gedurende 14 dagen elke dag het haar met een luizenkam / netenkam, eventueel in combinatie 
met crèmespoeling. Per kambeurt moet je rekenen op ongeveer 15 minuten. Je gaat als volgt te 
werk: 

- Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten uit 
het haar. 

- Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de luizenkam / 
netenkam en kam het haar van achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene 
oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor. Vastgeplakte 
neten kan je eventueel loswerken door te deppen met azijn. 

                       
- Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en 

kijk of je luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wc of wasbak.  
- Ga regelmatig over dezelfde gebieden heen voor de zekerheid. Let extra op haar dicht bij de 

hoofdhuid, achter de oren, in de nek en haar hangend over het voorhoofd. 
 

- Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en 
maak de kam goed schoon. Je kunt de kam 5 
minuten uitkoken of ze ontsmetten met alcohol 
(70%). Maak de luizenkam na gebruik van elk 
gezinslid steeds grondig schoon. 

 
 
Stap 4 – Informeer je omgeving 
Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten.  
Waarschuw ook de ouders/verzorgers van vriendjes / vriendinnetjes, een logeetje, sportverenigingen 
etc. zodat ook daar gecontroleerd kan worden.  
 
Stap 5 – Blijf alert 
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als je opnieuw (levende) hoofdluizen constateert, volg je 
het stappenplan opnieuw vanaf stap 1. Blijf na 14 dagen alle gezinsleden één keer per week 
controleren met een luizenkam/netenkam, zeker zolang er hoofdluis heerst. 
 
Let op – Wassen en stofzuigen is niet meer nodig 
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken.  
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het 
wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van 
luizencapes – of zakken. Dit kan veel tijd en stress schelen! 
 
Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis: 
www.hoofdluis.org 
 
 
  

http://www.hoofdluis.org/
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Welke stappen onderneemt Daltonschool Talentrijk? 
 
Inleiding 
Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Met name op 
scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één 
naar de ander worden overgebracht. 
 
Luizencontrole team 
Talentrijk heeft een coördinator Hoofdluis en een luizen(controle)team op beide locaties. De 
coördinator is het aanspreekpunt voor ouders, het luizenteam en de school en zorgt ervoor dat het 
protocol wordt nageleefd.  
 
Standaardprocedure 
Bij het begin van ieder nieuw schooljaar worden de volgende (preventieve) stappen ondernomen: 

- Na iedere vakantie worden alle klassen gecontroleerd. Na het eventueel aantreffen van 
hoofdluis, wordt die klas na enkele weken opnieuw gecontroleerd. 

- De luizencoördinator informeert de ouders van het controleteam en de leerkrachten. 
- De ouders van het controleteam krijgen voorlichting op de manier waarop de controle plaats 

moet vinden. Deze voorlichting wordt georganiseerd door de luizencoördinator. 
- In de schoolgids wordt verwezen naar de website waar het protocol te vinden is. 

 
Wat te doen bij een melding van hoofdluis 
De melding van een besmetting van hoofdluis kan komen van een luizenouder (tijdens controle) of 
van een ouder. In beide gevallen worden de volgende stappen ondernomen: 

- Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een (luizen)ouder aan de locatie/zorg-coördinator of 
directeur, dient deze de desbetreffende leerkracht op de hoogte te stellen. Het kind dient 
dan zo snel mogelijk thuis te worden behandeld. 

- De locatie/zorg-coördinator of directeur belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Hij/zij 
adviseert hen dringend om hun kind eerst te behandelen en het daarna weer naar school te 
laten gaan, indien dit mogelijk is. Het kind dient zo snel mogelijk behandeld te worden om 
verdere besmetting te voorkomen. 

- Het kind kan dus weer op school komen nadat het haar is behandeld. Ouders worden 
daarnaast verzocht om ook de gezinsleden te controleren en zo nodig te behandelen. 

- Bij een melding/constatering van hoofdluis geeft de leerkracht hierover een briefje mee aan 
alle kinderen van de betreffende groep. Het briefje verwijst naar de website. 

- Na een melding zal de luizencoördinator ervoor zorgen dat binnen 2 dagen een algehele 
controle in die klas plaatsvindt. 

- Twee weken na de eerste controle worden alle kinderen van de klas weer gecontroleerd. De 
betreffende controleouder(s) worden hierover geïnformeerd door de coördinator. Indien er 
weer of nog hoofdluis geconstateerd wordt gaan de vorige stappen weer in werking. Deze 
stappen worden zo vaak herhaald totdat het probleem is opgelost. Ook de klas van eventuele 
broertjes/zusjes worden preventief aan een controle onderworpen. 

- Indien er behoefte aan informatie bestaat kan de school in overleg met de GGD een 
informatiebijeenkomst voor de ouders organiseren waarbij de GGD informatie over hoofdluis 
geeft. 

- Als ondanks zorgvuldige behandeling hoofdluis aanwezig blijft op school, kan de leerkracht 
de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies, onderzoek of een consult. 
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Bijlage 1: Brief hoofdluiscontrole ouders/verzorgers 

 
 
 
Helmond, 11 mei 2018 Aan: 
 
 
Aan: De ouders/verzorgers van kinderen uit (stam)groep ….. 
 
Betreft: Hoofdluiscontrole 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In de groep van uw kind is hoofdluis aangetroffen. Wij verzoeken u, uw kind en de kinderen uit uw 
gezin, goed te controleren. Alvast dank voor uw medewerking! 
 
Bij deze brief ontvangt u informatie van het landelijk steunpunt Hoofdluis over hoe hoofdluis het 
beste bestreden kan worden.  
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Zijn er nog vragen dan horen we die graag.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Talentrijk 
 
 


