
Luizenprotocol

 De contactpersoon vanuit het team (Ingeborg) mailt een week voor de datum een 
reminder naar de groep luizenouders. Controle is na iedere vakantie.

 De leerkracht zelf stuurt vooraf aan pluizen de ouders een mail met verzoek om geen
gel in de haren te doen en geen ingewikkelde creaties in het haar te maken.

 Op de vrijdag van het pluizen halen de luizenouders van de betreffende groep het 
luizenbakje op (in iedere groep zelf!) en zoeken een plek in de school. De leerkracht 
zorgt begin van ieder schooljaar zelf voor een nieuwe leerlingenlijst.

 Het pluizen zelf gebeurt zo discreet mogelijk. Let ook op de onderlinge communicatie.
De lijst met namen ligt op de kop, luizenouders geven subtiel aan wanneer de andere
luizenouders mee moet kijken, op formulier staat een N voor neten, L voor luis.

Na het pluizen is voor de leerkracht zelf zichtbaar op de klassenlijst bij welke leerlingen 
luizen dan wel neten zijn geconstateerd. Dan geldt het volgende:

Constatering luizen/neten in de klas tijdens een standaard controle:

 Als er tijdens de standaard controles die elke vrijdag na een vakantie plaats vinden 
luizen/neten worden geconstateerd, neem je als leerkracht contact op met 
desbetreffende ouder/verzorger. De luizenouder geeft het niet door aan het kind zelf 
of aan ouders. 

 Kinderen worden niet onder schooltijd naar huis gestuurd om te behandelen.
 Je mailt de naam van de leerling ook naar de contactpersoon namens het team: 

Ingeborg.
 Verder wordt er door de groepsleerkracht aan de groep een brief gemaild, waarin 

verder behandeling staat weergegeven. Deze staat ook op het netwerk.
 Ongeveer twee weken later wordt de hele groep nog een keer nageplozen en niet 

alleen vriendjes/vriendinnetjes (volgens GGD). Dit regel je als leerkracht zelf!
 Als het probleem echt hardnekkig blijft en bij veelvuldige herhaling bij hetzelfde gezin,

neemt Regina contact op met de jeugdverpleegkundige van de GGD voor hulp aan 
het betreffende gezin. 

Constatering luizen/neten in de klas buiten de standaard controles om:

 Als een ouder aan de leerkracht doorgeeft dat haar zoon of dochter luizen heeft, haal 
je de brief van het netwerk en geef je deze mee aan de kinderen in de klas. Pas zelf 
even de datum aan.

 Neem contact op Ingeborg en geef aan dat er luizen/neten zijn geconstateerd. Maak 
zelf een afspraak voor extra controle met jouw luizenouders.

Mochten er ouders/verzorgers zijn die niet behandelen, graag dit melden bij de 
contactpersoon namens het team: Ingeborg. 



Feiten over hoofdluis: 

- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar 
contact is de enige manier om het op te lopen. 

- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke 
hygiëne heeft het dus niets te maken. 

- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet 
overleven op mensen en andersom. 

- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats 
vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn. 

- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapes/luizenzakken niet 
bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het 
menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat 
een besmetting onwaarschijnlijk is. 

- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of 
tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water. 

- Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed 
vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, 
dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval 
een ander kinderhoofd weten te bereiken. 

- Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals 
het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak
is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit 
wel doen.


