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Luizenprotocol Het Rondeel 
Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met 

name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting 

gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. Om een hoofdluisepidemie te 

voorkomen is het gewenst, dat de school regels vaststelt en afspraken maakt met de 

Luizencoördinator, het Luizenteam en de ouders en vervolgens hier de leerkrachten van op 

de hoogte stelt.  

1. Na iedere vakantie is er een luizencontrole, deze wordt door hulpouders gedaan. 

Ouders van een kind met luizen/ nieuwe neten worden gebeld en de hele klas krijgt 

een mail dat er luizen/ neten zijn geconstateerd in de klas.  

2. De groepen waar luizen/ neten zijn geconstateerd worden na 8 dagen opnieuw 

gecontroleerd door de hulpouders. Ouders van een kind met luizen/ nieuwe neten 

worden gebeld en de hele klas krijgt een mail dat er luizen/ neten zijn geconstateerd 

in de klas.  

3. Dit blijft zich herhalen tot de groep luis/ neet vrij is.  

4. Hebben de leerlingen van de voorgaande 2 controles dan nog steeds luizen of 

nieuwe neten, dan wordt deze leerling door de leerkracht doorverwezen naar de 

GGD. 

Voor data luizencontroles zie jaarplanner. De her-controles zijn altijd 8 dagen na de laatste 

controle.  

Taak van de ouders: 

• Ouders controleren thuis iedere week op luizen en geven het door als er luizen zijn.  

• Ouders behandelen het kind op de juiste manier als er luizen/ neten zijn 

geconstateerd. 

 

Taak van de luizencoördinator : 

• De luizenlijsten uit de klassenmap worden verzameld en afgeleverd bij Lenie. Zij vult 

op de lijsten de zieken in.  

• De ingevulde luizenlijsten liggen klaar voor de hulpouders om 8.45 uur.   
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• In de nieuwsbrief komt er regelmatig een stukje over luizen en er wordt een keer per 

jaar in de teamvergadering iets over verteld.  

• Regelmatig staat er een stukje in de Nieuwsbrief over luizeninformatie en om 

hulpouders te vragen.  

• De appgroep is up to date en alle deelnemers zijn beheerders.  

 

Taak van de controleurs (hulpouders): 

• Tijdens de controles wordt er rekening gehouden met privacy. Kinderen horen niet 

welke kinderen er luizen/ neten hebben.  

• De klassen waarin luizen/ neten zijn, worden na 8 dagen opnieuw gecontroleerd.  

• Alle kinderen worden door 2 hulpouders gecontroleerd. Het ‘4 ogen beleid’.  

• De staarten en vlechten gaan uit het haar als er gecontroleerd wordt.  

• De controles van groep 1-2-3 zijn in de klas. De controles van groep 4-5-6-7-8 zijn in 

de teamkamer.  

 

Taak van de leerkracht: 

• De luizencontrole is op de datum van de jaarkalender en volgens rooster.  

• De controlelijsten worden door de luizencoördinator opgehaald op de dag van de 

controle.  

• Bij luizen, nieuwe neten of twijfel belt de leerkracht naar de ouders en vertelt hoe ze 

het kunnen behandelen. 

• Alle kinderen in de klas krijgen als er luizen/ neten in de klas zijn tijdens de eerste 

controle van de leerkracht dezelfde dag een brief mee waarin staat dat er luizen zijn.  

• In de klas waar luizen zijn geconstateerd, worden voor zo ver mogelijk hygiënische 

maatregelen getroffen. 

• Als een kind doorverwezen wordt naar de GGD na 3 controles waarin er 

luizen/neten worden ontdekt, belt de leerkracht naar de ouders om dit door te geven. 
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De leerkracht geeft dit door aan de IB’er waarin er contact wordt opgenomen met de 

GGD.  

• Als ouders zelf aangeven dat het kind luizen/neten heeft wordt dit aangegeven op 

de controle lijst in je klassenmap en daarnaast ontvangt de hele groep via de mail 

de luizenbrief.  

Vragen van ouders  

Regelmatig krijgen scholen vragen van ouders over hoofdluis, hoe dit te behandelen en  

water verder moet gebeuren om verspreiding te voorkomen.  

Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld:  

1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken  

2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen).  

Voor het behandelen en kaminstructies is het verstandig om ouders eventueel te verwijzen  

naar www.landelijksteunpunthoofdluis.nl voor uitgebreide informatie over het behandelen  

van hoofdluis. Veel algemene vragen over hoofdluis kunnen echter ook door de school  

rechtstreeks worden beantwoord. 

 

Feiten over hoofdluis:  

-  Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-

op-haar contact is de enige manier om het op te lopen.  

 -  De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte 

lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken. 

 -  Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus 

niet overleven op mensen en andersom. 

 -  Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting 

plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten 

effectief zijn.  

-  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet 

bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het 
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menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig 

zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.  

-  Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen 

of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water. 

-  Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel 

goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze 

dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken 

als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken.  

-  Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende  

 


