
 

 

 

PPPPROTOCOL BROTOCOL BROTOCOL BROTOCOL BEEEESTRIJDING LUIZEN EN NETENSTRIJDING LUIZEN EN NETENSTRIJDING LUIZEN EN NETENSTRIJDING LUIZEN EN NETEN        

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Wij zijn van mening dat 

zowel school als ouders samen verantwoordelijk dragen voor de bestrijding 

van hoofdluis.  

Het is de verantwoordelijkheid van school een aantal voorzorgsmaatregelen 

te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt 

beperkt. 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren 

op hoofdluis en zo nodig te behandelen. 

    

De controle zelf:De controle zelf:De controle zelf:De controle zelf:    

 

1. Met de luizenbrigade, samengesteld uit ouders/verzorgers van 

leerlingen van de Gazelle, wordt een afspraak gemaakt om de 

leerlingen te controleren op aanwezigheid van neten/luizen. Meestal 

vindt dit plaats op de eerste dinsdag na iedere schoolvakantie.  

Daarnaast kan tussentijdse controle plaatsvinden. De datum van deze 

tussentijdse controle hoeft/kan niet altijd vooraf aan ouders bekend 

gemaakt te worden. 

2. De contactpersoon binnen de school wordt op de hoogte gebracht 

van de data waarop de controles plaatsvinden. 

3. Controle voor de groepen 3 t/m 8 vindt buiten de lokalen plaats, bijv. 

in de gang of in de personeelskamer. Daarbij wordt er rekening 

gehouden met de privacy van elk kind. Dit houdt in dat wanneer er bij 

het kind hoofdluis/neten wordt gevonden, dit niet in bijzijn van 

andere kinderen wordt verteld. Dit geldt zeker voor kinderen uit de 

bovenbouw. Ook met het betreffende kind wordt behoedzaam 

omgegaan. 

4. Wanneer er bij een kind thuis hoofdluis geconstateerd wordt, zal de 

ouder dit moeten melden bij de leerkracht. De leerkracht geeft dit 

door aan de coördinatoren van de hoofdluisbrigade. Deze 

ondernemen stappen om de rest van de groep binnen korte tijd extra 



 

 

   

te kunnen controleren. Zo nodig neemt een van hen contact op met 

de ouder die de melding heeft gedaan.  

5. Wanneer een ouder de melding doet bij de betreffende leerkracht, 

krijgt deze op verzoek een folder mee of andere informatie over 

hoofdluisbestrijding.  

6. Kinderen die tijdens de controle niet aanwezig zijn zullen naderhand 

worden gecontroleerd door een aantal ouders van de luizenbrigade. 

7. Belangrijke plaatsen op het hoofd worden extra goed gecontroleerd; 

- de haren achter de oren 

- de kruin 

- de haren in de nek 

- de haren onder de pony 

8. In een speciaal voor de controle aangelegde map, wordt achter de 

naam van iedere leerling aangegeven of er wel/niet hoofdluis/neten 

zijn geconstateerd. De leerkracht wordt direct geïnformeerd. 

 

Na de controle:Na de controle:Na de controle:Na de controle:    

 

Aan het eind van de controle worden de bevindingen door de 

luizenbrigade besproken. 

 

Bij de leerlingen waarbij luizen/neten geconstateerd zijn.Bij de leerlingen waarbij luizen/neten geconstateerd zijn.Bij de leerlingen waarbij luizen/neten geconstateerd zijn.Bij de leerlingen waarbij luizen/neten geconstateerd zijn. 

 

De betreffende leerkracht brengt de ouders van deze leerlingen op de 

hoogte door middel van een telefoontje. Kan men geen contact krijgen 

voordat de schooltijd voorbij is, krijgt het kind een brief mee naar huis. 

Daarin wordt gevraagd of ouders/verzorgers zelf ook al luizen/neten 

gevonden hebben en met een eventuele behandeling bezig zijn. Ook 

komt in de brief te staan dat één van de coördinatoren heeft geprobeerd 

contact te zoeken met de ouders/verzorgers, en dat ouders/verzorgers 

altijd met vragen over de mogelijke behandelwijzen bij de coördinatoren 

terecht kunnen. 

Het is belangrijk dat de leerling zo snel mogelijk, dezelfde dag nog, 

behandeld wordt. 



 

 

   

In beide gevallen krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen uit de 

betreffende groep een brief waarin wordt aangegeven dat er hoofdluis is 

geconstateerd in de groep van hun kind. Deze brieven liggen op 

voorraad in de groepen. 

Verder wordt aangegeven dat ook hun kind is gecontroleerd en er geen 

neten/hoofdluizen zijn geconstateerd. Daarbij wordt ouders/verzorgers 

gevraagd hun kind extra te controleren. Er wordt ook aangegeven dat er 

binnen 2 weken een hercontrole van de gehele groep plaats vindt. 

 

Blijkt dat een kind herhaaldelijk last heeft van hoofdluis, dan zal één van 

de coördinatoren van de luizenbrigade overleggen met de leerkracht wat 

de volgende stappen zijn. Dat kan zijn, contact met de 

ouders/verzorgers zoeken en voorstellen samen door te nemen wat ze 

moeten doen en wat zij gedaan hebben, voorstellen om een 

verpleegkundige van de GGD in te schakelen en vragen of deze ouders 

kan ondersteunen. Het contact met de ouders/verzorgers kan via de 

coördinatoren of via de leerkracht lopen. 

 

In de groep zullen er zo nodig extra maatregelen worden genomen; 

extra zuigen, vooral de kleden en matrassen, in speelhoeken geen 

knuffels en kussens.  

 

U hoeft natuurlijk niet op de controle te wachten!U hoeft natuurlijk niet op de controle te wachten!U hoeft natuurlijk niet op de controle te wachten!U hoeft natuurlijk niet op de controle te wachten!    
 

Ouders/verzorgers kunnen de moeders van de luizenbrigade in geval 

van twijfel altijd tussentijds benaderen met het verzoek hun kind(eren) te 

controleren. Graag zelfs! Via de coördinator van de luizenbrigade kan 

zowel mondeling als schriftelijke informatie verkregen worden over de 

luizenproblematiek en methodes van behandeling. 

Het is verstandig uw kind zelf minimaal 2 maal per week te controleren 

op de aanwezigheid van neten en/of luizen.  

Vertelt u alstublieft aan de leerkracht van uw kind (of aan de coördinator 

van de luizenbrigade) wanneer u luizen of neten geconstateerd heeft. 

De leerkracht kan dan een ouder van de luizenbrigade inschakelen met 

het verzoek versnelde controle in zijn/haar groep uit te voeren. 



 

 

   

 

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers en de leerlingen weten dat het 

hebben van neten/hoofdluis geen kwestie is van wel of niet schoon zijn 

op jezelf! Iedereen kan hoofdluis krijgen!  Hoofdluis zit juist graag op 

schoon haar, de neetjes blijven daar goed op kleven!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


