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Hoofdluis protocol van de Comeniusschool 
Elke woensdag na een schoolvakantie, worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De 

“luizenpluis ouders” controleren de kinderen door met een netenkam, een kam met zeer fijne tanden, 

het hele hoofd te onderzoeken en te kammen. 

Coördinatie per groep: Per groep coördineert één van de luizenpluis ouders de andere kammende 

ouders. De coördinator stuurt de andere luizenpluis ouders via de mail een reminder. 

De coördinator stuurt voorafgaand aan de controle een reminder naar alle ouders van de groep met 

het verzoek op de dag van de controle geen gel in het haar van hun kind te doen en bij de meisjes 

geen vlechten in te doen. 

De leerkrachten besteden vooraf aandacht aan de controle en geven uitleg over “hoofdluis”. Hoofdluis 

is iets waarmee iedereen kan worden besmet, net zoals je besmet kunt worden door een 

verkoudheidsvirus. Je kunt er als kind zelf niets aan doen om het te voorkomen, je kunt het alleen 

(laten) behandelen.  

 

           In hun informatiemail aan de ouders, kondigen de leerkrachten aan wanneer de groep gecontroleerd 

gaat worden en herinneren ze de ouders eraan op de dag van de controle geen gel in het haar van 

hun kind te doen en bij de meisjes geen vlechten in te doen. De luizencontrole vindt in principe bij 

iedere groep de eerste woensdag om 8.45 uur na een vakantie plaats. De leerkracht neemt contact op 

met de ouders als bij een kind neten en/of hoofdluis wordt geconstateerd en informeert via de mail de 

overige ouders dat er hoofdluis is geconstateerd. 

 

De ouders: 

Zodra bij kinderen uit de groep van uw kind hoofdluis is geconstateerd, wordt van u verwacht dat u de 

school informeert, uw kind(eren) thuis controleert, kamt en eventueel behandelt. Daarnaast verzoeken 

we u met klem om uw kind(eren) dagelijks te kammen en alert te zijn op luizen of neten. Mocht u bij 

uw kind luizen of neten aantreffen, wilt u dit dan direct behandelen en het altijd doorgeven aan de 

leerkracht? Op deze manier hopen we besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. 

De ouders van de leerlingen waarbij geen neten en/of luizen worden geconstateerd, ontvangen geen 

nader bericht. 

 

Iedereen die ooit met luizen te maken heeft gehad, weet wat voor naar en hardnekkig probleem het is. 

Er zit helaas niets anders op dan de luizen vasthoudend te lijf te gaan.  

 

Instructies voor de “luizenpluis ouders”: 

Elke woensdag na een schoolvakantie, worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De 

“luizenpluis ouders” controleren de kinderen door met een netenkam, een kam met zeer fijne tanden, 

het hele hoofd te onderzoeken en te kammen. Er zijn flesjes alcohol en watjes aanwezig om de 

kammen tussentijds schoon te maken. Voor de ouders die dat prettig vinden zijn er eveneens pompjes 

aanwezig met een ontsmettingsmiddel voor de handen. De ouders die dat graag willen kunnen 

gebruik maken van de plastic handschoenen. 

 

Extra controle vindt plaats als ouders de school melden dat zij thuis bij hun kind(eren) hoofdluis 

hebben geconstateerd. De woensdag na de melding wordt de hele groep gecontroleerd. 
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Situatie 

Bij een leerling worden verse neten of levende luizen gevonden. Verse neten zijn eitjes die licht glazig 

tot donker van kleur zijn, die stevig vastgeplakt zitten aan een haar en zich op max. 2 cm van de 

hoofdhuid bevinden. 

 

Wat doe je?        

  

 

1. Pak een groot vel wit papier en kam hierboven de haren van de leerling. 

2. Aangeraden wordt om alle kinderen bij wie het kammen redelijk makkelijk 

gaat, dit ook te doen. Uit ervaring is gebleken dat dit de effectiviteit van de 

controle sterk vergroot. Door een stukje gaas tussen de tanden van de kam 

te plaatsen en dit na ieder kind te vervangen, minimaliseert de kans op 

verspreiding van de luizen via de kam. 

3. Doe het haar van meisjes met lang haar in een staart. Elastiekjes zitten in de krat met materialen. 

4. Geef op de klassenlijst duidelijk aan dat de leerling oude neten, verse neten of levende luizen had 

of eventueel een combinatie daarvan. 

5. Vraag bij de leerling na of die na schooltijd door zijn/haar ouders wordt opgehaald. Is dit niet het 

geval en gaat de leerling naar de BSO, een oppas of naar een feestje, worden de ouders door de 

administratie of de directie gebeld. De administratie of de directie verzoekt de ouders het kind op te 

(laten) halen en te (laten) behandelen. 

6. Geef op de klassenlijst aan wat je bij de leerling hebt geconstateerd. 

7. Geef bij de leerkracht aan wat precies is geconstateerd. De leerkracht kan een eventuele uitbraak 

in de gaten houden. 

8. De leerkracht mailt de ouders wat er bij de leerling is geconstateerd en verwijst ouders voor advies 

over de behandeling naar de website. 

9. De leerkracht informeert alle ouders van de groep dat er hoofdluis is geconstateerd zodat ze thuis 

hun kinderen regelmatig kunnen controleren. 

10. Als er een uitbraak komt neemt de leerkracht contact op met de luizencoördinator van de klas in 

verband met een her controle. Een her controle vindt plaats 2 weken na het constateren van de 

‘besmetting’. 

11. Plan een her controle in voor over twee weken en geef dit door/overleg dit met de 

groepsleerkracht. Bij de her controle controleer je in principe alleen de leerling(en) waarbij de 

vorige keer hoofdluis is geconstateerd en zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes. 

12. De leerkracht informeert de ouders van de leerling via de mail onder verwijzing naar de website 

voor informatie over de behandeling, tenzij de ouders al zijn gebeld door de administratie of de 

directie. 

13. Vraag de leerkracht aan te geven wie dit zijn. 

14. De coördinator zoekt uit of er broertjes en/of zusjes op school zitten en geeft aan de 

desbetreffende collega’s door dat deze kinderen gecontroleerd moeten worden. 

 

Het belangrijkste advies voor een luisvrij hoofd is en blijft: goed kammen, het liefst dagelijks. 

 

Tenslotte nog enkele algemene tips/afspraken: 

● Zijn er materialen uit de luizenkrat op? Geef dit dan s.v.p. door aan 

Ingeborg. 

● In de luizenkrat zijn plastic handschoenen opgenomen. Het is voor de 

kinderen niet fijn als je ze met handschoenen aan controleert maar als je 

dat echt wilt, kun je ze gebruiken.  

● Sommige kinderen zijn gevoeliger voor hoofdluisbesmetting dan anderen. 

Dat kan heel vervelend voor ze zijn. Om de ‘schade’ tot een minimum beperken het dringende 

verzoek om niet ‘over de hoofden van de kinderen’ over hen te praten. 
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● Hetzelfde geldt voor het praten met naam- en toenaam over andere kinderen op school die zijn 

besmet. 

● Wanneer een kind wordt opgehaald vanwege een hoofluisbesmetting, is het de school in het kader 

van de privacy niet toegestaan om deze informatie door te spelen aan bijv. de BSO.  
 


