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Hoofdluisprotocol OBS Parelmoer 
 

 
Doel van dit protocol is om in samenwerking met alle ouders en de school: 
1. hoofdluis vroegtijdig te signaleren 
2. wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding te voorkomen 
3. hoofdluis effectief te bestrijden  
4. de regels en verschillende verantwoordelijkheden duidelijk te maken, zodat er niet meer gediscussieerd hoeft 

te worden, maar iedereen weet wat zijn taak is bij het uitbreken van luis en wat de consequenties zijn bij het 
uitbreken van luis. 

 
Wat is hoofdluis eigenlijk en hoe kom je eraan? 
Hoofdluis komt regelmatig voor en iedereen kan het krijgen. Ze houden van schoon haar en het is  
net als bij muggen: de ene vinden ze “lekkerder”dan de ander. 
Luizen zijn parasieten.  Zij halen hun voedsel uit bloed. Een volwassen luis is 2-3mm groot.  
Luizen kunnen niet springen. Luizen die binnen 48 tot 55 uur geen gastheer vinden sterven.   
Een luis leeft ongeveer 4 tot 6 weken. Ze vermenigvuldigen zich vrij snel. Ze leggen eitjes 
(neten), die ongeveer na 7-9 dagen uitkomen. 
Vervolgens beginnen de jonge luizen na 7-9 dagen ook eieren te leggen. Neten zitten 

vastgekleefd  
aan haren en lijken op roos. Het verschil is duidelijk: roos zit los en neten zitten vast.  
Neten zitten vaak onder de pony, achter de oren en in de nek.  
Luizen zijn overlopers. Je kunt ze dus alleen krijgen via direct contact. Ze kunnen ook overstappen via jassen, 
knuffels, autostoelen….enz. 
Luizen gaan niet vanzelf weg, behandeling is noodzakelijk. Kammen, kammen, kammen maar is de beste manier om 
luizen weg te krijgen. Het moet grondig en dagelijks gebeuren. En je moet het volhouden. 
 
De Ouderwerkgroep luizenpreventie. 
Op school is een ouderwerkgroep luizenpreventie opgericht , waarin ouders zitten die zich hebben  
opgegeven om regelmatig hoofdluiscontroles uit te voeren bij de kinderen. 
Er is een coördinator die contact heeft met de schoolcoördinator. De ouderwerkgroep heeft geheimhoudingsplicht. 
De ouderwerkgroep doet geen uitspraken over wie er luis of neten heeft, daar is de schoolcoördinator voor. 
 
De schoolcoördinator 
Eén van de leerkrachten is coördinator luizenpreventie. Wie deze coördinator is, staat vermeld in de 
schoolgids. De ouders/verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de schoolcoördinator wanneer er twijfel 
bestaat over bijvoorbeeld de herkenning, behandeling etc. of bij overige vragen. Deze werkt samen met de 
coördinator van de ouderwerkgroep. De schoolcoördinator is verantwoordelijk voor het aansturen van de 
ouderwerkgroep, het contact opnemen met de ouders, het aanleveren van leerlingenlijsten en informatie, voor 
goede controle materialen( prikkers en vergrootglazen), voor het schoonmaken bij besmetting (stofzuigen, 
luizencapes, verkleedkleren en knuffels in zakken etc.) voor het ophangen van de posters, voor het uitdelen van 
de luizenbriefjes en om schriftelijke informatie beschikbaar te stellen. 
 
Geheimhoudingsplicht 
Het is van groot belang dat de privacy van een ieder gewaarborgd blijft. De gegevens die naar voren komen bij 
de hoofdluiscontrole zullen daarom vertrouwelijk behandeld worden. Ouders die in de ouderwerkgroep zitten, 
hebben dan ook geheimhoudingsplicht. De ouderwerkgroep noteert de bevindingen op een leerlingenlijst. De 
schoolcoördinator zorgt voor een actuele lijst en houdt deze in beheer. De schoolcoördinator zal contact 
opnemen met de ouders van het kind waarbij hoofdluis is gesignaleerd.  
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Wanneer wordt er gecontroleerd? 
1. Structureel 

a. Door de ouders thuis. Zij zijn verantwoordelijk voor de lichaamshygiëne van het kind.  
    Het is wenselijk dat de ouders de kinderen wekelijks op hoofdluis controleren. De beste manier is 
    kammen boven een wit papier. Als er een brief in de klas  van hun kind(eren) is uitgedeeld is het  
    raadzaam om 3 tot 4 keer per week te controleren. 
b. De ouderwerkgroep controleert iedere leerling na elke schoolvakantie op vrijdag. Een dergelijke 
    controle werkt preventief. Ouders worden gestimuleerd om thuis te controleren. Als er hoofdluis en/of 
    neten worden gesignaleerd, kan vervolgens snel behandeld worden.  

          
2. Incidenteel (na melding van een ouder) 

a.  Na melding van een ouder wordt er z.s.m op school in de (combi-)groep gecontroleerd alsmede in de  
    (combi-) van het eventuele broertje en/of zusje. De controle wordt gedaan door 2 ouders van de 
    ouderwerkgroep. Het stappenplan “Hoe te handelen indien er hoofdluis is  
    gesignaleerd?” wordt dan gevolgd. 

 
Hoe vindt de controle plaats op school:  
De datum van de controle wordt via de Nieuwsbrief aangekondigd. De kinderen worden verzocht die dag met los  
haar en zonder gel e.d. naar school te komen (na de controle krijgen ze tijd om hun haar in het gewenste model te 
brengen). Wordt dit vergeten en is daardoor controle niet mogelijk dan kan de ouder van de werkgroep vragen aan 
het kind om het haar uit te spoelen. Handdoeken zijn hiervoor op school. 
 
Aan de hand van een leerlingenlijst worden alle kinderen gecontroleerd. Op deze lijst worden de afwezigen 
aangetekend en eventuele besmettingen genoteerd. Hier gebruiken we de volgende codes voor:  
A=afwezig,  
O= OK,  
VN=verse neten  
ON=oude/dode neten 
L=luis.  
Deze lijst wordt voorzien van een datum en wordt na controle aan de schoolcoördinator gegeven en bewaard.  
Er wordt bij verdenking altijd door 2 ouders van de ouderwerkgroep gekeken. Bij twijfel kan er gekamd 
worden boven een wit papier. Let op: kam goed reinigen onder heet water. De ouderwerkgroep bedankt elk kind 
voor de controle en doet verder geen uitspraken. 
 
Hoe te handelen indien er hoofdluis is gesignaleerd: 
1. Melding van hoofdluis 

Wij verwachten van de ouders dat zij - indien zij zelf bij hun kind hoofdluis signaleren  – dit melden bij de 
groepsleerkracht van hun kind of bij de schoolcoördinator. Ook al is het maar één luis, deze moet ergens 
vandaan komen. De betreffende klasgenoten zullen middels een extra luizencontrole door de 
ouderwerkgroep  worden gecontroleerd, alsmede de eventuele broertjes/zusjes en hun (combi-) groep.  

 
2.  Informatie naar de ouders van het besmette kind 

Als blijkt dat bij controle op school een kind luis heeft zal de schoolcoördinator contact opnemen met de 
ouders/verzorgers. Bij afwezigheid van de schoolcoördinator zal de groepsleerkracht bellen. Of de 
ouders/verzorgers hun kind van school afhalen om het te behandelen wordt aan de ouders/verzorgers 
overgelaten (Hier hebben we voor gekozen omdat wij het belang van het kind voorop hebben gesteld, en 
conform het advies van de GGD, die vinden dat er weinig voordeel mee wordt behaald door het kind direct 
van school af te laten halen). Indien de schoolcoördinator nog geen contact met de ouders/ verzorgers 
heeft gehad wordt dit aan het einde van de dag nogmaals geprobeerd.  



OBS Parelmoer hoofdluisprotocol,   Gemaakt  30-8-2015        - 3 - 

 
 
 
3. Informatie naar de overige ouders 

De schoolcoördinator brengt de ouders van alle kinderen van de desbetreffende groep op de hoogte door 
een brief. Deze kan per mail verzonden worden of aan de kinderen mee worden gegeven. Bij afwezigheid van 
de schoolcoördinator zal de directie hiervoor zorgen. Hierin staat o.a. hoe ze preventief kunnen handelen. 
 
Er worden posters opgehangen op 2 plaatsen (hoofdingang, kleuteringang) De school gaat ervan uit dat de 
ouders thuis de kinderen controleren en ook de school berichten wanneer er ook hoofdluis is gesignaleerd 
bij hun kind. De school is pas luisvrij als de posters zijn weggehaald. 
 

Eventueel bij besmetting in meerdere groepen een bericht plaatsen in de nieuwsbrief. Indien er behoefte aan 
meer informatie bestaat kan de school in overleg met de GGD een informatiebijeenkomst voor de ouders 
organiseren waarbij de GGD informatie over hoofdluis geeft. 
 
4.  Waar moeten we op school aan denken 

De schoolcoördinator krijgt van de coördinator van de ouderwerkgroep de leerlingenlijst en bij  
besmetting   de checklist op haar bureau. Naar aanleiding daarvan informeert zij het gehele schoolteam 
 of er luizen geconstateerd zijn en in welke groep(en). De leerkracht uit die groep zal indien gewenst  
ook worden gecontroleerd. 
De leerkracht houdt ook in de gaten dat tijdens de gymles de kleding in de tassen worden gedaan en anders  
netjes worden weggelegd. De posters zullen worden opgehangen op 2 plaatsen  
(hoofdingang, kleuteringang).  Alle jassen, tassen, mutsen, shawls van leerlingen uit dezelfde groep moeten  
in de daarvoor bestemde “luizencape” (deze zijn altijd in gebruik en gesloten). 
In groep 1 en 2 zullen de verkleedkleren en knuffels in plastic zakken worden bewaard of gewassen op 60˚ 
totdat de groep weer luisvrij is verklaard. Let ook op kammen en speelkussens. Er moet gestofzuigd worden 
en de stofzakken moeten daarna worden weggegooid. Als de school weer luisvrij is verklaard kunnen de 
posters weer worden weggehaald, en moet de luizencape van het besmette kind in een goed afgesloten 
plastic zak worden bewaard gedurende 1 week. 

 
5. Nacontrole 

Na constatering van luis worden alle leerlingen van de betreffende groep na 2 weken opnieuw gecontroleerd 
(indien nodig worden extra controles uitgevoerd). Hier wordt indien nodig weer extra gecontroleerd bij 
eventuele broertjes/zusjes. Hierna gaan we weer over op het gewone schema. 
 

Wat te doen bij langdurige luizenbesmetting 
Onder langdurige luizenbesmetting wordt verstaan dat telkens bij elke (volgende) controle gedurende een 
langere tijd  bij hetzelfde kind luizen/neten worden geconstateerd. Dit is vaak een gevolg van niet juist 
behandelen, en/of niet serieus genoeg werk maken van de overige maatregelen (dit geldt niet in alle gevallen, 
sommige kinderen zijn er gewoon gevoeliger voor). De enige oplossing is en blijft om ondersteund door, of 
samen met de leiding van de klas en/of school een goed gesprek te hebben met de betreffende 
ouders/verzorgers en hen te wijzen op hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van de 
klas en de school. Daarbij is het uitgangspunt dat behandeling van luizenbesmetting noodzakelijk is. Tevens kan 
de directie de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies, onderzoek of een consult. 
 
Verantwoordelijkheid 
Ondanks alle inspanningen die de ouderwerkgroep en de school verrichten, zal het naar de ouders toe echter 
duidelijk moeten zijn dat zij verantwoordelijk blijven voor de hygiëne van hun kind en dat die verantwoording 
dus niet bij de school en de ouderwerkgroep ligt. Het is daarom belangrijk dat de ouders zeer regelmatig, bij 
voorkeur wekelijks, hun kind controleren op hoofdluis. Zolang de posters buitenhangen is het raadzaam om 
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minimaal 3 keer per week te kammen. Het eerste wat zij moeten doen als er hoofdluis geconstateerd wordt bij 
hun kind(eren), is de school én de ouders van vriendjes informeren. Andere ouders weten dan dat ze alert 
moeten zijn op de verschijnselen van hoofdluis en kunnen hun kinderen regelmatig controleren met een 
luizenkam. 
De besmetting zal het snelste onder controle zijn als er open over kan worden gesproken.  
De leerkrachten zullen er toe bijdragen dat het hebben van luizen uit de taboesfeer komt door met de 
leerlingen over luizen te praten. Hoe kan in samenwerking met GGD worden besproken. 
We rekenen erop dat ouders/verzorgers hoofdluis serieus nemen en er respectvol mee omgaan. Dit 
houdt in dat we het niet goed vinden dat kinderen en ouders elkaar erop aankijken en beschuldigend 
toespreken. 
 
 
Preventief 
Om te voorkomen dat je kind luis krijgt kunnen de ouders/verzorgers het volgende doen: 
 

• hun kinderen 1 keer per week controleren op luizen door te kijken en eventueel te kammen (met een 
metalen netenkam, boven een wit papier of doek). 

• lang haar is een risicofactor. Beperk deze door het haar in een staartje te doen. 
• bij besmetting met luizen/neten zo snel en goed mogelijk te behandelen en te melden aan de 

schoolcoördinator, ook indien de leerling reeds behandeld is, dit kan eventuele misverstanden tijdens 
de controles voorkomen. 

• gedurende besmetting in de klas, dagelijks of minimaal 3x per week te controleren totdat de poster bij 
school zijn weggehaald. Dan is de school luisvrij verklaard. 

 
Overige informatie 
Na iedere zomervakantie krijgt iedere leerling het hoofdluisprotocol mee naar huis met het verzoek om 
rekening te houden met de kapsels op de controledata. Dit is tevens om het even weer extra onder de 
aandacht te brengen. In de schoolgids staat dat alle kinderen op hoofdluis worden gecontroleerd. In de 
schoolgids staat vermeld wie de schoolcoördinator is en wie de coördinator van de ouderwerkgroep is en een 
verwijzing naar de website van school waar het uitgebreide protocol opstaat.  
Op school is tevens meer informatie te verkrijgen omtrent luizen (Wat moet je allemaal weten over hoofdluis). 
 
Nog een paar tips: 
Schaam je niet voor luis. Iedereen kan het krijgen.  
Zorg dat u een luizenkam in huis heeft.  
Luizen houden van schoon haar. Gel en haarlak vinden ze vies. 
Lang haar? Is er luis, doe dan je haar in een staart. 
Op internet is heel veel informatie te vinden over hoofdluis bv 
www.rivm.nl/infectieziekten 
 
 


