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Hoofdluisprotocol 
1. Het is allereerst een taak van de ouders, om hun kind(eren) 

regelmatig (liefst iedere week) te controleren op hoofdluis. Bij 

constateren hoofdluis, meteen de leerkracht inlichten, zodat deze 

maatregelen kan nemen.  

2. Op school vindt er na iedere vakantie een controle plaats door de 

"luizenmoeders"  

3. Verwacht wordt, dat de kinderen, zo mogelijk met schone 

hoofden(roos en berg bemoeilijkt de controle)zonder gel, en met 

niet te ingewikkelde kapsels, deze dag op school komen.  

4. Heeft u net voor de controle, luizen of neten ontdekt, dit ook 

doorgeven, en niet de luizenmoeders afwachten.  

5. Een luis is een levend beestje, en een neet een eitje. Een neet op 

minder dan 1 centimeter van de hoofdhuid, wordt aangemerkt als 

hoofdluis ,omdat deze neten nog levend zijn en dus nog uit kunnen 

komen. Neten die op meer dan 1 centimeter van de hoofdhuid zitten 

zijn dood. Het is van belang dat neten eruit gekamd worden, om 

verwarring te voorkomen, bij de luizenmoeders.  

6. Wordt er hoofdluis geconstateerd, wordt dit doorgegeven aan de 

leerkracht. Deze belt dezelfde dag de desbetreffende ouder. De 

behandeling moet meteen worden begonnen. Geadviseerd wordt met 

een fijntandige kam, het natgemaakte haar met cremespoeling erin 

iedere dag, 14 dagen te kammen. Let op warme plekjes achter oren, 

in nek en in pony!  

Luis in het haar: kammen maar!  
Gebruik ook eventueel een anti-hoofdluismiddel met dimeticon. Deze 

doodt de luis door zuurstofgebrek, is verantwoord in gebruik en maakt 

luizen niet resistent. Het is niet bewezen, dat luizen anders dan via 

haar-op haarcontact overgebracht worden, maar ter voorzorg, kammen, 

slopen en petjes (uit)wassen. Ook blijven, om die reden de luizenzakken, 

alleen in de klas waar hoofdluis geconstateerd wordt, gehandhaafd.  

(De GGD laat het aan de school over, welke maatregelen, er bij het 

kammen geadviseerd en genomen worden)  



 

 

Hoofdluis in de klas? Jas in de tas(luizenzak)  
7. Alle kinderen uit een klas, waar hoofdluis wordt geconstateerd, 

krijgen een brief mee, waarin wordt meegedeeld dat er in de klas 

hoofdluis is. Ook voor deze ouders geldt, dat ze dagelijks moeten 

kammen,  

8. In overleg met de teamleider worden de klassen , waarin hoofdluis 

heerst na twee weken, opnieuw nagekeken.  

Bij blijvende problemen, is de teamleider genoodzaakt verdere 

stappen te ondernemen, zoals bespreking met de schoolarts.  

Heeft u vragen over de behandeling van hoofdluis, kunt u bellen met  

Gerda van Hell – Verduijn  0182-504607 

 


