
 

 

 

Protocol hoofdluis  

 

Doel van dit protocol is om in samenwerking met alle ouders/verzorgers  

 Hoofdluis vroegtijdig te signaleren  

 Verspreiding van hoofdluis te voorkomen 

 Hoofdluis effectief te bestrijden 

Dit protocol is bedoeld om ouders/verzorgers te informeren over de wijze waarop de voorkoming en 

de bestrijding van hoofdluis op de Brummelbos is georganiseerd.  

 

 Kun je hoofdluis voorkomen?  

Dat kan nooit helemaal, maar regelmatig controleren heeft zeker een preventieve werking. Als er 

hoofdluis wordt geconstateerd is snel handelen geboden want hoofdluis verspreidt zich razendsnel. 

Ons advies: “Luis in je haar, kammen maar!” 

 

 

 

 Verantwoordelijkheden van ouders.  

Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de lichaamsverzorging van hun kinderen. Zij zouden 

hun kinderen (bij voorkeur éénmaal per week) moeten controleren op hoofdluis. Als ouders bij hun 

kind(eren) hoofdluis constateren is het hun verantwoordelijkheid om dit te behandelen en de naaste 

omgeving van het kind (dus ook de school) te waarschuwen, zodat verspreiding van hoofdluis zoveel 

mogelijk voorkomen kan worden.  

Uit de richtlijn hoofdluis van het RIVM zijn maatregelen zoals wassen van beddengoed, knuffels, 

jassen en het stofzuigen van banken, vloerkleden niet meer nodig. Ouders zijn natuurlijk vrij om dit 

toch te blijven doen.  

De nieuwe richtlijn Hoofdluis schrijft als belangrijkste maatregel voor om kinderen regelmatig te 

kammen met een luizen- of netenkam. Hiermee kun je luizen vroegtijdig opsporen en bestrijden, 

eventueel in combinatie met een anti-hoofdluismiddel.  

De richtlijn wijst verder op nieuwe anti-hoofdluismiddelen die de stof dimethicon bevatten. 

Dimethicon kapselt de luis in, waardoor hij stikt. Dimethicon maakt luizen bovendien niet resistent, 

zoals dat wel gebeurt bij sommige andere anti-hoofdluismiddelen.  

 



 

 Verantwoordelijkheden van school.  

De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op de Brummelbos. Wanneer er 

hoofdluis op school voorkomt, treffen wij maatregelen om de verspreiding van hoofdluis te 

voorkomen.  

Er zijn verschillende websites met luizeninfo waarnaar wij u willen verwijzen:  

 www.rivm.nl 

 www.ggdgezondheidsinfo.nl 

 www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 

 

 

 Melding van hoofdluis:  

Wanneer hoofdluis door ouders wordt gemeld aan de school, dan meldt de betrokken leerkracht dat 

aan één van de contactpersonen van school. Die onderneemt dan de volgende actie:  

 Ouders bellen met het verzoek om het kind te behandelen voordat het naar 

school wordt gestuurd 

 Het team wordt geïnformeerd, inclusief de Voorschool, Kinderopvang en BSO 

 Nog dezelfde dag krijgen alle ouders een mailtje waarin staat dat er hoofdluis is 

geconstateerd 

Wanneer bij een controle hoofdluis/neten worden ontdekt, dan wordt het stappenplan gevolgd. De 

“Pluismoeders” geven dit door aan één van de contactpersonen en die onderneemt de volgende 

acties:  

 Het team wordt geïnformeerd, inclusief de Voorschool, Kinderopvang en BSO 

 Nog dezelfde dag krijgen alle ouders een mailtje waarin staat dat er hoofdluis is 

geconstateerd 

 De contactpersoon van school informeert de ouders/verzorgers van het kind 

waarbij neten/luizen zijn geconstateerd. We zijn alert en houden het kind goed in 

de gaten. Wij gaan zelf niet behandelen.  

 

 

 Procedure:  

In elke week na een schoolvakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. De eerste controle is op 

woensdag in de Voorschool/Kinderopvang en de groepen 1 t/m 4. De tweede controle is op vrijdag in 

de groepen 5 t/m 8. Deze controles vinden plaats in  

o Atelierruimte – Voorschool en Kinderopvang 

o Lokaal – Groepen 1 en 2 

o Gemeenschapsruimte – Groepen 3 t/m 8 

Voor de data van de controles verwijzen we naar de jaarkalender op de website. 

 

 

http://www.rivm.nl/
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/


 

 

 Wanneer kinderen op controledagen afwezig zijn, stuurt de contactpersoon de betreffende 

ouders/verzorgers een mail met het verzoek om zelf de controle uit te voeren en om door te 

geven wat de bevindingen zijn 

 Wanneer er besmetting bij meerdere kinderen verspreid over diverse groepen is 

geconstateerd, vindt er in overleg met de “Pluisgroep” evt. een hercontrole plaats. 

Ouders/verzorgers worden hiervan via de mail op de hoogte gehouden  

 Als een leerkracht het vermoeden heeft dat een kind mogelijk hoofdluis met zich meedraagt, 

neemt hij/zij contact op met één van de contactpersonen José Ploeger en/of Manon Oving 

 

Contactpersoon oudervereniging: Gabrielle Prinsen   

 

Taken:  

 Jaarplanning maken naar aanleiding van de schoolvakanties 

 Controles per schooljaar doorgeven aan Pluismoeders  

 Voor iedere controle een herinneringsapp naar de Pluismoeders sturen 

 Pluismoeders bellen of mailen voor extra controles 

 Indien nodig Pluismoeders werven 

 Updaten van luizenprotocol 

 Info op site 

 Indien nodig advies geven aan ouders over hoe te handelen bij hoofdluis 

 Na iedere controle doorgeven aan alle leerkrachten wel/geen besmetting in de groep 

  

Contactpersoon school: 

Meester Erik 

 

Taken: 

 Verzorgen mailcontact met ouders 

 Jaarlijks twee overlegmomenten plannen voor de hele groep 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de 
behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het 
andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via 
kleding, beddengoed of knuffels. Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er 
hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en 
kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig 
te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen. 
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te 
voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar 
te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of 
vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw 
besmetten. 

 

Afbeelding:  

Neten in verschillende stadia. Links gevuld, uitkomend, tot rechts leeg. De kleur van de neten verandert: 

van donkerder bij gevuld tot doorzichtiger bij leeg, en afhankelijk van de weerkaatsende haarkleur. 

 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen

