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Protocol anti-luizen 
 

In dit protocol lees je hoe op de Petraschool de luizen worden bestreden.  
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Wat is hoofdluis 
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar 

houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden 

onder kinderen. De luizen klimmen met hun kleine klauwtjes van de ene haar op de andere. 

Dit klimmen gaat betrekkelijk snel, dus tijdens het spelen of samen selfies maken kunnen de 

luizen overspringen.   

De bijtplaatsen kunnen flink jeuken. Jeuk (of een kind dat op het hoofd krabt) is daarom vaak 

een belangrijk signaal van een luizenbesmetting.   

  

De luizen leggen eitjes vlak bij de hoofdhuid.  Deze eieren heten neten. De neten zien eruit 

als kleine witte of grijze bolletjes (soms echt heel klein) en zijn herkenbaar als neten omdat 

ze vastgeplakt zitten aan het haar. Een luis krijgt ongeveer zes neten per dag dus enkele 

neten kunnen al snel tot een luizenplaag leiden. 
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Wat school van ouders verwacht 
• Je controleert je kind(eren) regelmatig, ten minste iedere week, op hoofdluis. Dat doe je met 

de hand. Grondig en pluk voor pluk controleer je het gehele haar tot dicht op de hoofdhuid. 

Schenk extra aandacht aan plekken zoals achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de 

pony. 

• Als je kind hoofdluis heeft, behandel je je kind meteen om de hoofdluis weg te krijgen.   

• Je behandelt je kind door goed te kammen met een luizenkam en/of het haar te wassen met 

een luizendodend middel. 

• Heeft je kind hoofdluis? Dan meld je het meteen aan de leerkracht en de 'luizenpluisouder'. 

• Als je kind hoofdluis heeft, controleer je ook de andere leden van het gezin op besmetting. 

• Je vindt het goed dat je kind(eren) op school regelmatig worden gecontroleerd op hoofdluis. 

• Als school meldt dat er luizen gevonden zijn, behandel je je kind zo snel mogelijk na 

schooltijd. 

Wat ouders van school mogen verwachten 
• School zorgt ervoor dat kinderen onder schooltijd regelmatig op hoofdluis worden 

gecontroleerd. 

• School doet dit door per klas 2 ouders te vragen voor de luizenbrigade en een ouder te 

vragen dit team te coördineren.  

• School brengt de ouders en leerkrachten op de hoogte van de regels door regelmatige 

bekendmaking van het luizenprotocol. 

• Jaarlijks evalueert school het luizenprotocol. De directeur en de luizencoördinator stellen het 

zo nodig bij.  

Organisatie  
Op de Petraschool worden alle kinderen na elke vakantie gecontroleerd op luizen. 

We streven naar de eerste maandagochtend na de vakantie.  

Mocht het op een ander moment gebeuren dan overlegt de contactpersoon luizenouders 

met de leerkracht die luizen in haar taakbeleid heeft.  

De leerkracht communiceert de controle verder met het team.  

 

Manier van Controle 

• Kinderen worden gecontroleerd met speciale luizenkam 

• Ouder maakt na elke controle de kam schoon met alcohol om besmetting te 

voorkomen. 

• Ouder noteert in map de status van het kind.  

• Na de controle ronde geeft de contactpersoon luizenouders de stand van zaken door 

aan de leerkracht die luizen in haar taakbeleid heeft of bij afwezigheid aan de 

directeur. 

 

Uitbraak 

Mocht er bij een kind luizen worden geconstateerd dan worden de volgende stappen 

ondernomen: 

1. Kinderen worden op luis gecontroleerd buiten de groep met de speciale luizenkam. 

2. Mochten er luizen/neten ontdekt zijn, dan stuurt de leerkracht een Parro naar de 

desbetreffende ouders en groepsleerkrachten een mail.  
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3. Ook de groep ontvangt een algemene mail dat er luizen in de klas zijn geconstateerd 

en wanneer de hercontrole is. 

4. Het kind wordt niet geweerd bij constatering van hoofdluis, behandeling, (het 

kammen) moet wel direct gestart worden.  

 

Wat school verder doet 
Als je kind bij de hercontrole nog steeds luizen of neten heeft, neemt de leerkracht per mail 

contact met je op om je te laten weten dat de bestrijding aandacht verdient. Deze mail gaat 

in cc naar de coördinator.  

  

Als je kind bij de tweede/derde hercontrole weer luizen of neten heeft, geeft de coördinator 

dit door aan de directeur. Er volgt dan een uitnodiging voor gesprek op school met de 

directie. Zo nodig schakelt school de GGD-schoolverpleegkundige in ter ondersteuning, of bij 

nalatigheid de leerplichtambtenaar, indien een kind moet verzuimen van school tot het 

luisvrij terugkeert. 

 

Informatie   

https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 

Vastgesteld door: MPH 31-1-2020 

 

Evaluatiemoment op:  Juli 2020 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Bijlage 1: luizenpluizers 2019-2020 
naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kim Trommelen        x x x     

Barbara Esseboom                x  x x x   

Evelien van den Berg              x x    

Evelize (achternaam)         

Nicole van den Brink              x  x   

Linda van 

Wincoopgroepen  

x   x x    

Mindy van Tuijn             x        

         

 

Contactpersoon luizenouders: Kim Trommelen 06-25191489 

 

Bijlage 2: Groepsmail 
 

Beste ouders en verzorgers van groep … 

 

Bij de controle vandaag op hoofdluis is gebleken dat in deze groep luizen/neten actief zijn. 

Graag willen we je vragen om de komende dagen het haar van je kind goed te controleren. 

Dit kun je doen door: 

• Crèmespoeling in het haar en blijven doorkammen met een fijne luizenkam 

• Haar wassen met azijn 

• Een gaasje aan de netenkam te prikken zodat de lege netenhulzen hieraan blijven hangen.   

Meer informatie over de behandeling en de bestrijding vindt je hier.  

 

Over twee weken vindt de een tweede controle plaats. (Datum) 

 

We hopen met jullie hulp deze luizen te lijf te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Luizenbrigade.  

  

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis
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Bijlage 3: Bericht kind met luizen 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van …… 

 

Helaas zijn bij de controle op hoofdluis luis/neten zijn geconstateerd bij [naam].  

Dit is de [eerste/tweede/derde] keer.  

Graag willen we je vragen om de komende dagen het haar van je kind goed te behandelen. 

 

Dit kun je doen door: 

• Crèmespoeling in het haar en blijven doorkammen met een fijne luizenkam 

• Haar wassen met azijn 

• Een gaasje aan de netenkam te prikken zodat de lege netenhulzen hieraan blijven hangen.   

Meer informatie over de behandeling en de bestrijding vindt je hier.  

 

Over twee weken vindt de een tweede controle plaats. (Datum) 

 

We hopen met jullie hulp deze luizen te lijf te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Luizenbrigade.  

 

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis
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