
     HOOFDLUIZEN PROTOCOL
  

 
Hoofdluis voorkomen 
Op iedere school komen zo nu en dan hoofdluizen voor. Dat is geen reden voor grote zorg of paniek, 
maar er moet wel goed gehandeld worden. Op die manier voorkomen we de verspreiding van de 
hoofdluis. 
Op de Ichthus is een controlesysteem opgezet, zodat we de hoofdluis zoveel mogelijk voorkómen. 
Toch zijn de ouders in eerste instantie verantwoordelijk om hoofdluis te bestrijden en te 
voorkomen! 
De controle op school is alleen bedoeld om mogelijke verspreiding te voorkomen. Thuis controleren en 
direct melden op school is dus noodzaak!  
 
Hoe helpen ouders mee? 
Kam in ieder geval de avond voor elke luizencontrole op school thuis de kind(eren) met een 
netenkam. Vaker kammen is natuurlijk altijd goed! 
Naast de controle op school moet u zelf thuis controleren om twee  redenen: 

 We vinden bij de controle op school natuurlijk liever geen luizen. Als iedereen thuis alvast 
controleert is de controle snel klaar. Prettig voor de luizenouders, jezelf en vooral voor je kind. 

 Op school wordt er niet gekamd. De kans dat er dan iets over het hoofd gezien wordt is 
aanwezig. 

 
Hoe kunt u thuis controleren? 
Kam het haar goed uit met een gewone kam of borstel. Kam scheidingen in het haar en verdeel het 
haar in strengen. Gebruik een netenkam. Begin dicht bij het hoofd en kam in één keer door tot aan het 
einde van de streng. Kam boven wit papier of de wasbak. Luizen vallen op het papier of in de wasbak 
als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Inspecteer in ieder geval het haar achter de oren 
en in de nek goed.  
 
Wat moet u doen als u bij thuiscontrole luizen en/of neten vindt? 
Waarschuw direct de school. In overleg met school kunt u bepalen of uw kind thuis moeten houden 
voor een snelle behandeling. 
Waarschuw ook de ouders/verzorgers van vriendjes/ vriendinnetjes, een logeetje, sportverenigingen 
etc. zodat daar ook gecontroleerd kan worden. 
 
Wanneer wordt er op school gecontroleerd? 
Een groep vrijwillige ouders controleert eens per maand de gehele school op woensdagochtend. De 
ouderraad heeft de coördinatie van de luizencontrole op zich genomen. Het schema van de controles 
hangt op de prikborden bij de ingang. Hulp bij de controle is altijd welkom.  
 
Hoe controleren we op school? 
Tijdens de controle wordt gebruikt gemaakt van een klassenlijst, een cocktail prikker (hiermee wordt 
het haar in strengen verdeeld en gecontroleerd en na de controle van elk kind wordt de cocktailprikker 
weggegooid) en handenalcohol en/of desinfectans. 
Er wordt tijdens de les, buiten de klas gecontroleerd. De leerlingen worden in groepjes geroepen. 
Ouders controleren nooit hun eigen kinderen. 
Bij controle van het haar wordt aandacht geven aan de warmste plaatsen op het hoofd: achter de 
oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony. Het is voor de controlerende ouders ook prettig als 
de kinderen het haar op de controle dagen zoveel mogelijk los dragen! 
Als bij een kind hoofdluis of neten worden gevonden, controleert ook een andere ouder de 
bevindingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een discrete manier. In overleg met de leerkracht wordt 
bepaald of het kind al dan niet naar huis wordt gestuurd. Dit is afhankelijk van het aantal levende 
luizen en/of neten die mogelijk al wat verder van de hoofdhuid vast zitten aan het haar. 
Een kind waarbij luizen en/of neten gevonden wordt krijgt een brief mee van de leerkracht. Ook de 
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andere kinderen uit deze klas krijgen een brief mee.  
Bij een grote luizenuitbraak wordt in overleg met de leerkrachten gebruik gemaakt van luizentassen. 
Het is niet bewezen dat het continu gebruik van luizentassen preventief werkt. 
De desbetreffende klas waar hoofdluis of neten zijn gevonden, wordt één week later opnieuw 
gecontroleerd. 
 
Hoe behandelen? 
Diverse instanties (o.a. RIVM, GGD, landelijk steunpunt hoofdluis en luizenradar) geven regelmatig 
nieuwe richtlijnen uit voor de behandeling van en de controle op luizen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders om deze instanties te raadplegen.  
Diverse richtlijnen zijn te vinden op internet. 
Over het algemeen wordt alleen kammen als de beste en veiligste methode gezien.  
Was het haar. Kam het natte haar eerst goed door met een gewone kam. Kam vervolgens alle luizen 
en neten uit het haar met een goede netenkam. Een goede netenkam is een onmisbaar onderdeel 
van de behandeling! Kam boven wit papier of de wasbak. Luizen vallen op het papier of in de wasbak 
als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Lukt het niet de neten in 1 keer uit te kammen, 
maak dan het haar nogmaals nat met een mengsel van warm water met azijn, dan laten de neten 
beter los. Om alle haren te kammen zijn minstens dertig slagen nodig, dat kost al gauw meer dan 
twintig minuten, afhankelijk van de hoeveelheid en de lengte van het haar. Bij veel of langhaar is het 
handig om het hoofd in vlakken te verdelen en vlak voor vlak te kammen. Maak de luizenkam na 
gebruik van elk gezinslid steeds grondig schoon. Dit kan het beste gebeuren door de kam 1 minuut in 
water uit te koken. Ook tussendoor kun je de kam schoonmaken in kokend water. Blijf alert, de eerste 
2 weken nog dagelijks kammen en na 14 dagen alle gezinsleden nog 1 keer per week controleren met 
de netenkam. 
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden is door veel instanties ingetrokken. Er 
blijkt geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het 
wassen van beddengoed, knuffels en jassen en het stofzuigen van de auto. Ook middeltjes ter 
voorkoming van luizen zijn vooralsnog niet wetenschappelijk bewezen. 
 
Let op! 
Instructies en adviezen kunnen altijd wijzigen en het is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf 
om de laatste informatie over luizenbestrijding op te vragen bij bijvoorbeeld RIVM of GGD. 
 
Pesten en roddelen  
Tenslotte vragen wij “pesten en roddelen” over luizen zo snel mogelijk bij de leerkracht te melden. De 
leerkracht zal dit dan bespreekbaar maken in de klas, bijvoorbeeld door uit te leggen dat luizen juist 
op schoon haar het meeste voorkomen!  
Bij vragen over de luizencontrole kunt u altijd contact opnemen met de directie, de leerkracht of de 
ouderraad.  


