
Protocol Hoofdluis  
 

We willen vooral preventief werken. We doen dit door middel van enerzijds een goede en 

regelmatige voorlichting naar ouders en kinderen toe en anderzijds door een consequent 

gebruik van de luizenzakken. 

 

We maken bewust géén gebruik van een regelmatige luizencontrole bijvoorbeeld na de 

schoolvakanties. In onze ogen heeft dit geen meerwaarde en creëert het slechts een 

schijnveiligheid. Immers het ene moment geen hoofdluis kan, nadat het kind bij de 

voetbaltraining, gymclub, judo, paardrijles geweest is, het beeld dezelfde dag nog anders zijn. 

Daarnaast is het wel een regelmatige en ernstige verstoring van de lessen op school. Ook op 

scholen waar er gecontroleerd wordt op hoofdluis komt hoofdluis helaas regelmatig voor. Je 

vóórkomt het niet door regelmatig te controleren!  

 

Wel is het heel belangrijk dat ouders bij melding ook echt hun kind controleren en e.v.t. 

behandelen. Alléén een gezamenlijk, gelijktijdig, consequent zorgvuldig optreden zorgt 

voor een goede bestrijding. Duidelijk is dat de zwakste schakel het succes van bestrijden 

bepaalt!  Gedurende de periode dat er hoofdluis in een groep is, moeten de lange haren 

samengebonden zijn. Dit om verdere verspreiding te kunnen voorkomen! 

 

1. Wanneer er melding wordt gemaakt van hoofdluis in een bepaalde groep dan 

communiceren we dit direct naar alle ouders van deze groep middels een mededeling op 

het bordje bij de klas en  in de groepen 5 t/m 8 vertellen we dit ook aan de kinderen. 

Daarnaast krijgen de kinderen een brief mee waarin de ouders geïnformeerd worden over 

de hoofdluisproblematiek in de groep en verwezen naar de website waarop informatie 

staat over een juist behandelwijze. 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun eigen kind te controleren, e.v.t. te 

behandelen en verdere maatregelen te treffen (Brief GGD) 

 

2. Na één week worden de kinderen uit de desbetreffende groep door de ouders (ouders die 

zich aan het begin van het schooljaar daarvoor opgegeven hebben) gecontroleerd op 

hoofdluis. Na twee weken vindt nog een tweede (her)controle plaats. Hiermee gaan we in 

principe verder totdat de kinderen weer hoofdluis vrij zijn. 

 

Wanneer er geen verbetering optreedt, wordt geprobeerd de bron te achterhalen en de 

desbetreffende ouders te begeleiden in de aanpak van de problematiek. 

 

Wanneer bij kinderen hoofdluis geconstateerd wordt, zal de groepsleerkracht de ouders direct 

benaderen om het kind op school op te halen en te behandelen. Pas na behandeling mag het 

kind weer terug in de groep! 

 

Bij de informatieavond vragen we in iedere groep welke ouders (2 a 3) willen helpen bij een 

e.v.t. controle op hoofdluis. De GGD is bereid deze mensen te coachen en of op te leiden. Het 

is belangrijk dat deze ouders snel kunnen controleren wanneer de problematiek zich voordoet.  

 

Wanneer er een melding binnenkomt draagt de leerkracht zorg voor het verspreiden van de 

brief en informeert de contactouder die de controle coördineert. Zo snel mogelijk maar in 

ieder geval binnen een week (overleg tussen leerkracht en controlerende ouders) vindt in de 

groep controle plaats. Ouders van kinderen waarbij hoofdluis of neten worden aangetroffen 

worden persoonlijk door de coördinerende ouder geïnformeerd. Daarnaast wordt ook de 

leerkracht geïnformeerd. Binnen veertien dagen na deze controle vindt een tweede controle 

plaats.  


