
Luizenprotocol 

Inleiding 

Basisschool St. Medardus heeft de bestrijding van luizen omschreven in een luizenprotocol. 

Het woord luizen en het hebben ervan betekent niet ‘onverzorgd zijn’, maar is wel knap lastig 

en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen; kinderen, ouders en natuurlijk ook leerkrachten. In 

onderstaand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van ouders, school en het 

luizenteam/de luizencoördinator omschreven. Bovendien worden tot slot enkele tips en 

belangrijke adressen gegeven. 

Taken van de ouders: 

1. Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke vakantie) het eigen kind 

regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient uitgevoerd te 

worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek waar de haren zitten.  

2. Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden aan de 

groepsleerkracht.  

3. De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen (zie ook 

stappenplan):  

o Het haar 2x per dag kammen met een speciale luizenkam.  

o Behandelen met lotion van de apotheek (lees de bijsluiter). 

o De behandeling met lotion 1x herhalen volgens de gebruiksaanwijzing. 

4. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind (geen 

speldjes, gel, ingewikkelde vlechten etc.), zodat het luizenteam geen kostbare tijd 

verliest. (zie punt 2: taken van de school) Verder is het prettig als jassen van kinderen 

voorzien zijn van lusjes. 

Taken van de school: 

1. Hoofdluiscontrole houden in alle groepen, na iedere schoolvakantie. Deze controle 

vindt plaats zo snel mogelijk in de week na de vakantie (bij voorkeur de eerste 

maandag na iedere vakantie). 

2. Als er hoofdluis of neten geconstateerd worden bij een kind laat de leerkracht waarin 

het kind zit dit zo snel mogelijk weten aan de ouders. 

3. Extra controles uitvoeren in de volgende gevallen (2 weken na 1
e
 controle): 

o Als er luizen/neten gevonden zijn tijdens een controle op school.  

o Als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door een ouder/verzorger. 

4. De groep waar de melding vandaan komt wordt gecontroleerd en de groepen die risico 

lopen, zoals groepen waar broertjes/zusjes in zitten worden ook gecontroleerd. 

5. De groepsleerkracht geeft, indien nodig, het luizenteam de gelegenheid om de 

controles uit te voeren. 

6. Tijdens de informatieavond (aan het begin van het schooljaar in alle groepen) worden 

de nieuwe controlerende ouders geworven. Tot dan blijven de reeds controlerende 

ouders deelnemen aan de controles. 

7. Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind hoofdluis heeft, neemt 

de groepsleerkracht contact op met de luizencoördinator om een extra controle te 

organiseren. Samen wordt de noodzaak bepaald. 



8. De groepsleerkracht stuurt een e-mail waarin staat dat bij een kind of meerdere 

kinderen hoofdluis of neten zijn geconstateerd. Ook het verzoek aan de ouders om zelf 

alert te zijn en te controleren.  

Taken van het luizenteam: 

1. Na iedere schoolvakantie alle groepen op hoofdluis en neten controleren. Bij voorkeur 

wordt de eerste controle direct op de maandag na de zomervakantie gedaan door de 

ouders die voor de vakantie reeds luizenouders waren. 

2. Extra controles uitvoeren indien nodig.  

3. De luizencoördinator  op de hoogte brengen van de bevindingen tijdens de controles.  

Taken van de luizencoördinator (samen met de schoolleiding): 

1. De luizencoördinator onderhoudt de contacten met: 

o de controlerende ouders  

o ‘het luizenteam’ 

o de schoolleiding 

o Eventueel GGD 

2. De coördinator regelt de extra controles.  

3. De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.  

4. De coördinator stelt het luizenteam samen.  

5. De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte 

afspraken.  

6. De leerkracht dient telefonische melding te doen aan de ouders, indien hoofdluis en/of 

neten worden gevonden bij een leerling. In dit gesprek wordt gevraagd het kind, indien 

mogelijk, op te halen. Er gaat (indien gewenst) schriftelijke info mee met het kind omtrent 

de behandeling.  

7. Indien bij een kind hoofdluis en/of neten regelmatig voorkomen, neemt de coördinator 

contact op met schoolleiding omtrent verdere stappen, m.n. richting de GGD voor een 

huisbezoek, na de ouders hierover ingelicht te hebben.  

8. Het team op de hoogte houden van bevindingen, ontwikkelingen, getroffen maatregelen, 

via memo of op de vergadering.  

9. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgt de coördinator voor recente namenlijsten 

van alle groepen voor het controlerende luizenteam.  

10. De coördinator zorgt voor het materiaal dat nodig is bij de controles: 

 desinfecterend middel (handgel of -alcohol) 

 namenlijsten  

 registratieformulier  

Afspraken ten aanzien van de controles: 

1. De controles vinden in de de speelzaal plaats. 

2. De controlerende ouders gebruiken desinfecterende handgel.  

3. Er wordt niet gecontroleerd met de stofkam.  

4. Als er hoofdluis en/of neten gevonden worden, wordt een andere luizenouder ter controle 

geraadpleegd.  

5. De luizencoördinator wordt over de controle geïnformeerd. 

6. Nadat er luizen of neten gevonden zijn, worden de handen gedesinfecteerd.  

7. De controlerende ouders dragen geen ringen of sieraden aan de handen. 



8. De controlerende ouders communiceren op geen enkele manier met andere ouders over de 

controles en de bevindingen hiervan. 

Nuttige Tips: 

 Indien het kind luizen of neten heeft, gaat het kammen van het haar makkelijker indien 

er vooraf crèmespoeling in het haar gemasseerd wordt. 

 Gel en haarlak zorgen ervoor dat de luizen minder vat op het haar krijgen. Behandel 

het haar hiermee voordat uw kind naar school gaat. 

 Behandel alle met luizen geïnfecteerde personen tegelijk.  

 Controleer de haren van uw kind regelmatig na de behandeling.  

 Neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren vast zitten. 

Wanneer u neten vindt, duidt dit dus niet per se op een nieuwe infectie. Aangezien 

dode en levende neten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, vragen wij u te 

blijven kammen totdat er geen neten meer zichtbaar zijn. 

 Houd de nagels kort om verwonding bij het krabben te voorkomen.  


