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Hoofdluisprotocol 
 
Inleiding 
 
Dit hoofdluisprotocol is gemaakt om de kans op hoofdluisbesmetting zo klein mogelijk te 
maken. De aanpak van hoofdluis vraagt van alle betrokkenen inspanning. De taken van de 
verschillende betrokkenen worden in dit protocol benoemd. Ook zijn de geldende afspraken 
in dit protocol opgenomen. Door als school en ouders samen te werken, houden we het 
probleem zo klein mogelijk. Een ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.  

 
Procedure 

 
 De school benoemt elk jaar een teamlid tot luizencoördinator.  

 Deze luizencoördinator stuurt een groepje ouders aan die de leerlingen controleren 
op hoofdluis. 

 De leerlingen worden drie keer per jaar gecontroleerd op hoofdluis, zo mogelijk op 
maandag. De data staan in de jaarplanning en de jaarkalender opgenomen. Een 
controle kan ook plaatsvinden op het moment dat ouders/verzorgers  melden aan de 
school dat een leerling besmet is.  

 De controle vindt plaats in de klas of in een andere ruimte. De controlerende ouders 
kunnen hiervoor latexhandschoenen aan doen indien zij dat wenselijk achten. 

 Na controle wordt de leerkracht op de hoogte gesteld van het wel of niet voorkomen 
van hoofdluis in zijn of haar groep. Aan de leerlingen worden in eerste instantie geen 
mededelingen gedaan van de bevindingen. De luizenouders blijven ten allen tijde 
discreet.  

 Wanneer er neten of hoofdluis zijn geconstateerd worden de betreffende 
ouders/verzorgers van de leerling op de hoogte gesteld. 

 De ouders/verzorgers zijn verplicht de leerling te behandelen. 

 De leerkracht meldt een eventuele besmetting bij de teamleider en de 
luizencoördinator.  

 De luizencoördinator zorgt ervoor dat de desbetreffende klas een standaardbrief 
meekrijgt waarin meegedeeld wordt dat er in de groep hoofdluis is geconstateerd en 
op welke manier ouders/verzorgers de leerling moeten controleren en vervolgens 
behandelen. De wijze van behandelen is ook terug te vinden op de website. Het 
briefje gaat ook mee aan de groep waar een broertje of zusje zit en aan de leerlingen 
die in dezelfde taxi vervoerd worden (indien van toepassing).  

 De besmette leerlingen worden thuis behandeld. Voor de behandeling kan kortdurend 
verlof worden verleend. In het geval van meerdere hoofdluizen die duidelijk te zien 
zijn, kan een ouder/verzorger verplicht worden de leerling vervroegd op te halen om 
besmetting te voorkomen. 

 De jas van de leerling met hoofdluis wordt apart gehangen of in een plastic tas 
gedaan. 

 Met gym en zwemmen wordt altijd geprobeerd om de kleding van leerlingen op 
stapeltjes te leggen die niet in contact staan met elkaar. Dit om besmetting te 
voorkomen. 
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 Na twee weken wordt de groep waar hoofdluis geconstateerd was een tweede keer 
gecontroleerd. Deze controle wordt met een tussenpoos van twee weken herhaald, 
totdat de hoofdluis verdwenen is. 

 Blijkt na 6 weken na de eerste constatering dat de leerling nog steeds niet vrij is van 
hoofdluis en/of neten dichter dan 2 cm van de hoofdhuid dan dienen de controlerende 
luizenouders dit aan de leerkracht te melden. De leerkracht meldt dit aan de 
teamleider. De teamleider informeert ouders over de blijvende besmetting en 
informeert hen dat hij/zij een melding doet bij de GGD voor advies, onderzoek of een 
consult.  

 Ouders/verzorgers zijn verplicht de leerling te behandelen. Doen ouders dat niet op 
adequate wijze dan zal de betreffende leerling tijdelijk de toegang tot de school 
geweigerd worden.  

 
Schoolgids en website 
 
Dit protocol wordt in de schoolgids en op de website vermeld. Op de website zal tevens de 
behandelwijze worden aangegeven. 
 
Luizenouders 
 
De luizenouders ontvangen informatie over hoe zij luizen en neten kunnen herkennen 
voordat zij beginnen aan de controles. Indien gewenst krijgen zij ook latexhandschoenen 
voordat zij controleren. De luizencoördinator van het team zorgt voor dit laatste.  
 
Bijlagen 
 

1. Omschrijving hoe hoofdluis en neten te herkennen zijn. 
2. Omschrijving hoe hoofdluis en neten te behandelen zijn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 P01 Hoofdluisprotocol 

 

 
 
 
Bijlage 1 Omschrijving hoe hoofdluis en neten te herkennen zijn 
 
 
Op www.prioderm.nl staan filmpjes hoe je kunt controleren en behandelen. 
 

 

1. Kam scheidingen in het haar en verdeel het haar in strengen. 
2. Controleer vooral achter in de nek en achter de oren.  

 

 
Figuur: Neet en luis 

3. Roep bij twijfel een andere controlerende ouder erbij.  

 

http://www.prioderm.nl/
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Bijlage 2 Omschrijving hoe hoofdluis en neten te behandelen zijn 

 

Hoofdluis. Het kan iedereen overkomen. 

Jaarlijks krijgt zo’n 10 % van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis is niet 
gevaarlijk, maar wel lastig. Als hoofdluis aantreft is dat geen reden voor paniek. In dit plan 
lees je hoe je er zo snel mogelijk weer vanaf komt. 

Welke methode is de beste? 

Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen: 

1. Nat Kam methode 
2. Behandelingen van het haar met een chemisch of fysisch bestrijdingsmiddel; 

Het voordeel van de natkam methode is dat het goedkoop is en dat je geen schadelijke 
middelen gebruikt. Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een luis 
over het hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot is. 

Chemische of fysische antihoofdluismiddelen koop je bij de drogist of apotheek. Chemische 
bestrijdingsmiddelen werken op basis van Malathion of Permetrine, ze vergiftigen de luis. 
Deze middelen zijn reeds lange tijd op de markt. Daarnaast zijn er sinds enige tijd in 
Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel 
Dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft een fysische werking: bij een 
behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan 
zuurstof sterft. Evenals de natkammethode leidt deze behandeling niet tot resistentie-
ontwikkeling. 

Van overige methoden, bv etherische oliën, elektrische luizenkam is de werking niet 
aangetoond. Deze worden dan ook afgeraden. 

Stap 1 - Voorbereiding 

Kies voor de natkam methode of voor een bestrijdingsmiddel. Zorg dat je de gewenste 
producten in huis hebt, of haalt. Zorg dat je zowiezo een netenkam (zie afbeelding) in huis 
hebt. Hier kun je er een bestellen. 

Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel of de wastafel. Het verschil tussen dode en 
levende neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde) neten zitten vlakbij de 
hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege) neten groeien mee met het haar en zitten 
verder van de hoofdhuid verwijderd. 

Stap 2. - Behandelen 

Als je voor een bestrijdingsmiddel gekozen hebt: 

Behandel de besmette gezinsleden met het middel, conform de instructies in de bijsluiter. 
BEHANDEL NIET PREVENTIEF MET LOTION TEGEN HOOFDLUIS! Dit werkt resistentie 
in de hand.Bij de natkam methode: 

Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit. Breng vervolgens ruim 
crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit. 

http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=19
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Stap 3 - Kammen 

Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Kam vervolgens alle luizen en neten uit 
het haar met een goede netenkam. Dit is een onmisbaar onderdeel van elke behandeling. 

Lukt het niet de neten in 1 keer uit te kammen, maak dan het haar nogmaals nat met een 
mengsel van warm water met azijn, dan laten de neten beter los. 

Je kunt de neten het beste uit het haar verwijderen door de haren met neten weg te knippen, 
of tussen de nagels de neten van het haar trekken. 

Om alle haren te kammen zijn minstens dertig slagen nodig, dat kost al gauw meer dan 
twintig minuten, afhankelijk van de bos haar. 

Maak de luizenkam na gebruik van elk gezinslid steeds grondig schoon. Dit kan het beste 
gebeuren door de kam 1 minuut in water uit te koken. 

Stap 4 – informeer je omgeving 

Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten. Waarschuw ook 
de ouders/verzorgers van vriendjes/ vriendinnetjes, een logeetje, sportverenigingen etc. 
zodat daar ook gecontroleerd kan worden. 

Stap 5 – Blijf alert 

Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als je opnieuw (levende) hoofdluizen bij 
gezinsleden constateert, volg je stappenplan opnieuw vanaf stap 1. Blijf na 14 dagen alle 
gezinsleden 1 keer per week controleren met netenkam, zeker zolang er hoofdluis heerst. 

Let Op - Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig. 

Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken. Er is 
geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het 
wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van 
luizencapes. Dat scheelt heel veel tijd en stress! 
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Bijlage 3: Ouderinformatiebrief 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers(s), 
 
In de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd. 
Als er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, hoort u dat van de leerkracht van uw 
kind. Hoofdluis kan bij ieder kind of volwassene voorkomen en is zeker geen schande. Ter 
voorkoming van verdere verspreiding is het noodzakelijk de hoofdluis bij uw kind zo snel 
mogelijk te behandelen.  
 
Als uw kind afwezig was, vragen wij u zelf uw kind te controleren voordat uw kind weer naar 
school gaat.  
 
Hoe herken ik hoofdluis? 
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes en passen zich aan de kleur van het haar aan. Een 
volwassen hoofdluis is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. 
Meestal zijn ze wittig van kleur en lijken ze op roos. Roos zit echter los in het haar, terwijl 
neten in het haar zitten vastgekleefd en moeilijk los te krijgen zijn. Luizen en neten zitten 
meestal dicht tegen de hoofdhuid aan op warme plekjes zoals achter de oren, in de nek, bij 
de kruin en onder de pony. 
 
Wat nu? 
Wij vragen u uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren, bijvoorbeeld door 
regelmatig te kammen. Ontdekt u luizen of neten neem dan contact op met de leerkracht. 
Indien u geen hoofdluis en/of neten heeft gevonden is het NIET nodig het haar te 
behandelen. 
Als uw kind hoofdluis heeft, vragen wij u de behandeltips onderaan deze brief goed te lezen 
en uw kind zo snel mogelijk te behandelen. 
 
Meer informatie. 
Het luizenprotocol is na te lezen op de website van “ De Lelie” . Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 
 
Behandeltips, in het kort: 
• Kijk iedereen in uw gezin na op hoofdluis. Behandel iedereen bij wie u hoofdluis of 
neten ziet. Dit kan het beste door de (natte) haren iedere dag te kammen met een 
metalen luizen- en netenkam (te koop bij drogist of apotheek). Ook kunt u een 
antiluizenmiddel gebruiken. Blijf na het gebruik van de antiluizenmiddelen ook twee keer per 
dag kammen, gedurende twee weken. 
• Hoofdluis komt niet alleen op school voor maar overal waar uw kind naar toe gaat! 
Zorg dus dat ook daar de jassen gescheiden worden van andere jassen. 
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