
 

HOOFDLUIS PROTOCOL –  

 

School en Ouderraad hebben een aantal “regels” opgesteld  in verband 
met luizen en neten controles op school, dit om duidelijkheid te scheppen 

over wat te doen als en discussies te voorkomen. 
 

 
 

ALGEMEEN 
 

Het is van groot belang dat de haren van kinderen wekelijks gekamd 

worden met een stofkam. Dit is de beste preventie tegen 
hoofdluis!!!!! 

 
De kinderen worden op school iedere 2 weken op hoofdluis en neten 

gecontroleerd. Daarnaast vindt er altijd een extra controle plaats op de 
maandag na een schoolvakantie. 

 
Het verwijderen van neten is lastig maar niet onmogelijk. Neten kunnen 

alleen worden verwijderd door te kammen met een netenkam. Dit gaat 
het gemakkelijkst door eerst de haren te wassen met een speciale anti-

luzien spoeling of met een gewone crèmespoeling. De beste manier 
echter is met de nagels de neten er stuk voor stuk uit te halen. 

 
 

 
 

CONTROLES 

 
Mocht er bij een kind hoofdluis en/of neten worden geconstateerd 

dan: 
 Moet de luizenmoeder van de desbetreffende klas dit doorgeven aan 

de directie of administratie van school (Yvette of Miranda). De 
directie belt de ouder/verzorger van het betreffende kind. De 

ouder/verzorger wordt verzocht het kind direct op te halen en te 
behandelen. 

 De luizenmoeder schrijft de naam van de kind op in het rode mapje 
dat ligt in het postvakje van de Ouderraad in de lerarenkamer. 

Hierin wordt bijgehouden wie, wanneer luizen en/of neten heeft. Op 
deze wijze hebben de contactpersonen van de luizenmoeders zicht 



op de situatie op school en kunnen zij eventueel acties ondernemen 

(melding nieuwsbrief of andere vormen van communicatie) 
 Soms helpt het bij hardnekkige gevallen om de ouder/verzorger 

erbij te vragen wanneer de luizenmoeder de controle doet. Op deze 

manier kun je hun helpen bij het oplossen van het probleem (men 
ziet ze zelf soms niet, weet niet waar ze naar moeten zoeken e.d,) 

 Mochten er meerdere kinderen in een klas zijn waarbij neten/luizen 
worden geconstateerd meldt dit dan aan de directie dan kunnen zij 

een gerichte brief sturen aan alle ouders/verzorgers en deze attent 
maken op de situatie in de klas. 

 
 

 
 

 
NA BEHANDELING 

 
Wanneer het kind weer terugkeert op school dan: 

 Dient het kind absoluut luizenvrij te zijn. En zo goed als netenvrij. Er 

moet in ieder geval bij de luizenmoeders het gevoel zijn / 
aantoonbaar zijn dat de ouders/verzorgers het kind grondig hebben 

behandeld (dit is dus aan de beoordeling van de luizenmoeders) 
 De luizenmoeder van de betreffende klas moet het kind meteen bij 

terugkeer op school controleren (veelal de volgende dag voordat 
klas begint) 

 De luizenmoeder maakt hiervan een aantekening in het rode mapje 
in het postvak van de Ouderraad (dat het kind teruggekomen is in 

de klas, behandeld). 
 Het verdient aanbeveling om deze kinderen en in sommige gevallen 

ook de hele klas tussentijds te controleren dit ter voorkoming van 
een grotere uitbraak. 

 
 

 

OUDERS/VERZORGERS  DOEN ZELF MELDING VAN LUIZEN 
 

Constateren ouders/verzorgers tussentijds bij hun kind luizen of neten, 
dan melden zij dit bij de betreffende leerkracht en/of de luizenmoeder. 

Volg dan procedure na behandeling op zelfde wijze. Maak een aantekening 
hiervan in het rode mapje in het postvak van de ouderraad.  

 
 

 
 

 
 


