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ALGEMEEN
Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen jaarlijks
terugkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het
probleem gezamenlijk (school en ouders) wordt aangepakt en er
gelijktijdig en zorgvuldig behandeling plaatsvindt. Tevens is het
belangrijk dat op school een “klimaat” heerst dat luizen uit de
taboesfeer haalt. Hoofdluis krijgen kan iedereen overkomen, ook
kinderen met fris gewassen haren. Er open met kinderen en ouders
over praten, voorkomt dat ouders uit schaamte school en bevriende
gezinnen niet inlichten. Als iedereen elkaar inlicht bij besmetting en
tegelijkertijd behandelt, kan de besmetting niet verder om zich heen
grijpen.
SCHOOL
De school is verantwoordelijk voor preventieve maatregelen en voor
het snel informeren en betrekken van ouders bij de bestrijding van
hoofdluis.
De ouders van de leerlingen worden vanaf groep 1 verzocht een
luizenzak aan te schaffen via school, voor het opbergen van hun jas.
(Een luizenzak/-cape is tot en met groep 6 ingevoerd en verplicht!)
Deze zak blijft op school en wordt aan de kapstok gehangen. In deze
zak doen de kleuters ook hun gymtas.
Als er luizen zijn in de groep, worden de luizenzak en gymtas mee
naar huis gegeven om te wassen.
OUDERS
De ouders zijn primair verantwoordelijk voor het controleren en de
verwijdering van hoofdluis en neten uit het haar van hun kinderen.
Het is voor de school belangrijk dat ouders melden dat hun kind
hoofdluis en/of neten heeft, zodat de school ook maatregelen kan
nemen.
Alle ouders worden vanaf groep 1 verzocht een luizenzak via school
aan te schaffen en hun kind erop te wijzen, dan wel er op toe te zien
deze te gebruiken en zo mee te werken aan de preventie van
hoofdluis op school.
1.

CONTROLE + AKTIES IN GEVAL VAN “LUIZENALARM”
Standaardprocedure:
Iedere vrijdagochtend na een vakantie vindt er een luizencontrole
plaats. Er zijn minimaal 2 ouders per groep die de controle doen (In
de meeste gevallen zijn dit de klassenouders, zoniet, dan regelen de
klassenouders zelf ouders vanuit de groep). Alle ouders van “de
luizenbrigade” hebben de “verklaring controle-ouders
hoofdluisscreening” (bijlage 1) ondertekend. Hierin wordt verklaard
dat de ouders de privacy van de leerlingen respecteren.
De luizencontrole dient aangekondigd te zijn in de weekbrief
voorafgaand aan die vakantie, met de volgende meldingen:
 “Wilt u er voor zorgen dat de haren van de kinderen zijn
gewassen?”.
 “Wij hopen dat u zich wilt beperken met vlechtwerk, speldjes
en het overvloedig gebruik van gel, enz.”.
De controle:
 De luizenbrigade controleert door te kijken naar luizen en
neten. Zij kijken zorgvuldig op alle voorkeursplaatsen; pony,
nek, achter de oren en bij meisjes bij de staarten.
 De controle-ouders houden op de klassenlijst bij of alle
kinderen gecontroleerd zijn en bij wie evt. hoofdluis en/of
neten geconstateerd is. Kinderen die tijdens de controle
afwezig zijn worden bij aanwezigheid apart gecontroleerd.
 Na iedere luizencontrole wordt op de toegangsdeuren van de
locaties gemeld of er wel/geen luizen/neten gevonden zijn
(bijlage 3a/3b). Dit wordt ook via het weekbericht aan de
ouders gemeld.
 De controle-ouders binden het (langere) haar van meisjes na de
controle slechts in 1 of 2 staarten!

2.

Bij luizenalarm:
 Op de ruit van de toegangsdeuren van de locaties wordt melding
gemaakt van hoofdluis in de groep (bijlage 3a).
 De ouders van het desbetreffende kind worden direct door de
leerkracht gebeld, met het verzoek het kind meteen thuis te
behandelen. Voorkomen moet worden dat langer dan nodig is
besmettingsgevaar bestaat. Als ouders (of mensen die op de
lijst “persoonlijke gegevens” staan die gebeld kunnen worden bij
afwezigheid van de ouders) niet telefonisch bereikbaar zijn,
geeft de leerkracht een brief met de leerling mee naar huis
(bijlage 4).
 Alle kinderen van de groep waar hoofdluis is geconstateerd
krijgen het “infoblad ouders”(bijlage 2) mee naar huis. Hierin
staat informatie over hoofdluis, een stappenplan bij het
behandelen en aanvullende maatregelen.
 Indien er hoofdluis aangetroffen wordt, vindt er 2 weken
hierna wederom een controle plaats in die groep. Ook in de
groepen van broertjes en zusjes wordt dan weer
gecontroleerd (dit in overleg met de controle-ouders).

3.

LUIZEN-PREVENTIE LEERKRACHTEN
 Bij het wennen van elke nieuwe kleuter wordt de ouders
verzocht een luizenzak aan te schaffen (een luizenzak/-cape is
tot en met groep 6 ingevoerd en verplicht).


Indien mogelijk: zorg ervoor dat de kinderen in de kring niet te
dicht op elkaar zitten. Als er luizen in de groep geconstateerd
zijn, is het belangrijk hier extra alert op te zijn.

 Wees terughoudend met verkleedkleren/hoofddeksels.
Regelmatig (laten) wassen, of een week in een gesloten plastic
zak stoppen.
 Idem met zitzakken, kussens, knusse stoffen leeshoekjes,
knuffels, vloerkleden e.d.
 Laat bij “luizenalarm” verkleedactiviteiten achterwege en kijk
kritisch naar stoffen aankleding in je groep. (vb. kussens,
knuffels e.d.) Op het moment dat er luizen/neten gevonden zijn
in je groep, deze stoffen materialen minimaal 1 week in
afgesloten plastic zak stoppen.
 Zorg ervoor dat jassen/kleding tijdens bijv. een gymles niet op
een hoop liggen.

4.

LUIZEN-PREVENTIE OUDERS
 Schaf –indien dat nog niet het geval is – een luizenzak voor uw
kind aan (verkrijgbaar op school) en wijs uw kind op het belang
van zo’n zak en/of zie er op toe dat uw kind zijn/haar jas
(+sjaal/muts, gymtas) daar ook consequent instopt!!
 Laat geen hoofddeksels, verkleedkleren, mutsen, hoofddoekjes,
etc. rouleren.
 Leer uw kinderen om niet met de hoofden tegen elkaar aan te
zitten, of elkaars hoofddeksel op te zetten.
 Gebruik ook op “verzamelplekken” zoals de sportclub, een
gymzaal, de zwemles, de BSO, bioscoop etc. een luizenzak, of
plastic zak om de kleding/jas van uw kind in te doen. Voorkomen
is in dit geval een stuk eenvoudiger dan de bestrijding van
eenmaal opgelopen hoofdluis/neten.
 Kijk uw kinderen ook zelf regelmatig na, bijv. elke week.
 Wanneer uw kinderen in groepen vertoeven, is het raadzaam
lange haren in staarten/vlechten etc. te binden.

5.

BIJLAGEN:
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3a/3b
Bijlage 4

Verklaring controle-ouders hoofdluisscreening
Infoblad ouders
Melding toegangsdeuren
Brief naar ouders (uitslag screening)

BIJLAGE 1

VERKLARING CONTROLE-OUDER
HOOFDLUISSCREENING
Het klassikaal screenen van leerlingen kan een zinvolle bijdrage zijn
aan de bestrijding van hoofdluis.
De school ziet een belangrijke taak voor controle-ouders van de
hoofdluisscreening.
Hoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding
bevordert, is de school van mening dat controle-ouders van de
hoofdluisscreening de privacy van de leerling met hoofdluis moeten
respecteren. Zij mogen dan ook niet met deze informatie naar buiten
treden. Een uitzondering hierop is uitwisseling van informatie tussen
controle-ouders onderling en met de leerkracht of schoolleiding van
school.
Als controle-ouders adviseren ten aanzien van preventie, opsporing
en behandeling van hoofdluis, moet dit in overeenstemming zijn met
het protocol luizenpreventie van school ’t Bolwerk. Dit protocol is
gemaakt vanuit de “Handleiding voor bestrijding van hoofdluis op
school” van de GGD Zuid-Holland Noord.

Hierbij verklaart ondergetekende:
Naam:----------------------------------------------Het bovenstaande te onderschrijven.
Handtekening:

BIJLAGE 2

INFOBLAD OUDERS
IN DE GROEP VAN UW ZOON/DOCHTER IS
HOOFDLUIS GECONSTATEERD!!!
 Omdat het kijken naar hoofdluis bij het klassikaal screenen
geen 100% zekerheid biedt, vragen wij u de komende 2
weken uw kind dagelijks te controleren door te kammen met
een luizenkam.
 Bij het vinden van hoofdluis en/of neten graag zo snel
mogelijk de directe omgeving en de school inlichten.
Hoe te handelen:
Wat zijn luizen en neten?
Hoofdluizen zijn kleine insecten. Ze variëren in kleur en ook in grootte.
Volwassen luizen zijn grauw van kleur en ongeveer drie millimeter groot, jonge
luizen zijn kleiner en lichter van kleur. De hoofdluis leeft van menselijk bloed.
Tijdens het opzuigen van bloed kan het speeksel jeuk veroorzaken, vaak pas na 1
of 2 weken. Ze hechten zich met zes klempoten aan de hoofdharen, vaak dicht
bij de haarinplant. Bij het haarwassen spoelen ze niet weg! Hoofdluizen zijn op
zich onschadelijk. Ze brengen geen ziekte over. Volwassen hoofdluizen leven
ruim een maand. De vrouwtjes leggen ’s nachts vier tot acht eitjes (neten). Zij
plakt deze met een niet door water oplosbare kitstof vast aan het haar, net bij
de haarinplant. Dat doet ze meestal op een donkere warme plek, bijvoorbeeld in
de nek, achter de oren en onder de pony. Zonder een mensenhoofd zijn luizen na
ongeveer twee en een halve dag dood, de meeste neten binnen een week. De
neten zijn kleiner dan 1 millimeter. Ze zijn licht van kleur en lijken op
roosschilfers, maar zitten echter muurvast aan de haren. Na 7 tot 10 dagen
komen de neten uit, waarbij een lege netenhuls achterblijft. Jonge luizen
ontwikkelen zich in een week tot volwassen luizen, die weer eitjes gaan leggen.
Zo kan in korte tijd het aantal hoofdluizen sterk toenemen. Met het blote oog is
aan een neet niet te zien of die leeft of een dode huls is. Neten die verder dan
twee en halve centimeter van de hoofdhuid afliggen, zijn leeg. Van neten die
dichterbij de hoofdhuid liggen, is niet met zekerheid te zeggen of ze leeg zijn.
Bij twijfel is het advies: kammen!

Besmetting
Hoofdluizen zijn “overlopers”, geen “overspringers”. Besmetting vindt plaats door
direct haar-haarcontact bijvoorbeeld bij spelende kinderen. Daarnaast is
besmetting ook indirect mogelijk via het gemeenschappelijk gebruik van kammen,
hoofddeksels, knuffels, kleding, enz. en ook wanneer meer mensen gebruik maken
van hetzelfde meubilair, zoals bank, bed, auto- of busstoel. Bij overvolle
kapstokken kunnen luizen van kraag tot kraag overlopen.

Controleren
Alleen zorgvuldig en regelmatig kammen met een metalen luizenkam
of plastic stofkam (bij de plastic stofkam kunnen de tanden bij hard
kammen uiteen wijken) kan hoofdluisbesmetting met 100% zekerheid
aantonen, dan wel uitsluiten. Was het haar en smeer het haar en de
hoofdhuid in met een willekeurige crèmespoeling en start met
kammen. Leg een witte (hand)doek over de schouders van het kind.
Kam het haar lok voor lok. Wees zorgvuldig bij de voorkeursplaatsen,
zoals pony, nek, achter de oren en bij meisjes bij de staarten. Bekijk
de kam op eventuele luizen of neten. Spoel de kam goed uit met
water van 60 graden. Was de (hand)doek op 60 graden.
Stappenplan bij het behandelen
Als er luizen/neten gevonden zijn, controleer dan alle andere
gezinsleden. Waarschuw de directe omgeving, zoals school en ouders
van vriendjes/vriendinnetjes. Zij kunnen dan dezelfde dag nog actie
ondernemen.
 Gebruik een hoofdluismiddel. (Prioderm/ Noury/ Loxazol/
Millium/XTluis) Laat u hierover voorlichten bij apotheek of
drogist. Volg bij het gebruik de gebruiksaanwijzing voor de
hoeveelheid, inwerktijd en andere informatie.
 Na behandeling, dagelijks kammen met een luizenkam. (Schuif
een gaasje in de kam, dit is makkelijker om eventuele
luizen/neten te verwijderen) Houd de kam met de tanden schuin
naar beneden tegen de hoofdhuid. Lok voor lok kammen. Kam
goed uitspoelen met water op 60 graden.
 Vervolgens uw kind gedurende 14 dagen iedere dag controleren.

Aanvullende maatregelen
 Ontsmet andere spullen die direct in contact zijn geweest met
het hoofdhaar; kleding, sjaals, mutsen, verkleedkleren,
haarspullen (elastiekjes e.d.), en beddengoed wassen op
minimaal 60 graden.
 Stop niet-wasbare spullen (zoals sommige knuffels, sommige
jassen, bepaalde hoofddeksels, caps, (brom)fietshelmen,
zitzakken, kussens) in een afgesloten plastic zak. De
luizen/neten zijn na 1 week dood. Als deze spullen in de vriezer
worden gedaan zijn zij na 24 uur dood. Klop daarna de spullen
goed uit zodat er geen haren met neten nablijven.
 Stofzuig meubilair, autostoelen, en vloerbedekking grondig
(denk ook aan gordijnen). Verwijder na het stofzuigen de
stofzuigerzak!!
 Reinig borstels en kammen in een goed heet sop van minimaal 60
graden.
 Laat uw kind een luizenzak/plastic tas gebruiken om de
kleding/jas in te doen ook bij buitenschoolse activiteiten zoals
sporten, hobby’s, buitenschoolse opvang.
 Wees terughoudend in het uitnodigen/ontvangen van
vriendjes/vriendinnetjes bij uw kind totdat de behandeling met
succes is doorlopen.
 Behandel nooit uit voorzorg! Dit voorkomt besmetting niet en
zorgt ervoor dat luizen ongevoelig (resistent) voor het middel
worden.

BIJLAGE 3a

Vandaag heeft het screenen op hoofdluis
plaatsgevonden

Er is hoofdluis gesignaleerd!

Wij vragen u uw kind de komende 14 dagen
dagelijks te controleren op hoofdluis door te
kammen met een luizenkam.
Bij het vinden van hoofdluis graag zo snel
mogelijk de directe omgeving en de school
inlichten!

BIJLAGE 3b

Vandaag heeft het screenen op hoofdluis
plaatsgevonden

ER IS GEEN
HOOFDLUIS
GESIGNALEERD!!!!!

BIJLAGE 4

Datum:

Geachte ouder(s), verzorgers van……………………………………groep…………………
Vandaag heeft het screenen op hoofdluis plaatsgevonden.
Bij uw kind zijn gevonden:
0

Levende luizen en neten. Om verdere uitbreiding te voorkomen,
verzoeken wij u vandaag nog te behandelen (volgens bijgaande
“infoblad ouders”). Graag ook de directe omgeving inlichten,
zodat ook zij snel actie kunnen ondernemen.

0

Neten minder dan twee en halve centimeter van de hoofdhuid.
Het is niet te zien of deze neten jonge luizen bevatten, leeg zijn
of door behandeling gedood. Wij verzoeken u uw kind 14 dagen
te kammen op luizen met een luizenkam. Als u luizen vindt,
controleer dan alle gezinsleden en behandel alle besmette
personen vandaag nog tegelijkertijd (volgens bijgaande “infoblad
ouders”). Licht de directe omgeving zo spoedig mogelijk in, zodat
ook zij snel kunnen handelen.

Met vriendelijke groet,
Het schoolteam.

