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Luizen protocol 

   
Taken van de school 

1. Hoofdluiscontrole houden in alle groepen, na iedere schoolvakantie 

2. Deze controle vindt plaats in de eerste of tweede week na de vakantie 

3. De dag van de controle via de mail aankondigen bij de ouders 

4. Telefonische of schriftelijk melding doen aan de ouders, indien hoofdluis 

wordt gevonden bij een leerling 

5. Instructie verstrekken aan de betreffende ouders, over de maatregelen die 

genomen dienen te worden om hun kind te behandelen 

6. Via een e-mail/telefoon melding doen aan alle ouders/verzorgers van de 

kinderen van de groep waarin luis is gevonden, met het verzoek zelf het 

eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis 

7. Aangeven aan ouders dat via school luizenkammen te huur zijn 

8. Extra controles uitvoeren in de volgende gevallen: 

 als er luis gevonden is tijdens een controle op school 

 als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouders. 

De data van de controles worden vermeld in de nieuwsbrief en op de 
jaarkalender. 
 

 

Taken van de ouders 
1. Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op 

hoofdluis. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het voorhoofd, 

achter de oren en in de nek. 

2. Indien er hoofdluis gevonden wordt, dient de ouder dit te melden 

aan de groepsleerkracht 
3. De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen: 

 Behandelen met lotion van de apotheek/drogist 

 Het haar 2x per dag nat kammen, gedurende minimaal 14 dagen, 

met een speciale luizenkam, hierbij kunnen neten met water en 

azijn losgeweekt worden 

 De behandeling met lotion 1x herhalen volgens de 

gebruiksaanwijzing 

 Zie het LSH - 5 stappenplan tegen hoofdluis op de website van 

school 

4. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van 

hun kind, zodat het luizenteam geen kostbare tijd verliest 

 
  



Taken van het luizenteam 
1. Aanvang: 

- Tussen 8.15 – 8.30 uur verzamelen 

- Doornemen van de aandachtspunten/taakverdeling 

- Starten met controleren in de klassen om 8.30 uur tijdens het 

stillezen/kring. 

 
2. Werkwijze op de controledag: 

- Hulpmiddelen verdelen 

- Introductie in de klas 

- Bij twijfel een ander teamlid LOT laten kijken 

- Klassenlijsten met betreffende gegevens bijwerken en doorgeven aan 

de directie 

- De directie zorgt voor de berichtgeving aan de desbetreffende 

groep(en) en leerling(en) 

 

3. Frequentie van de controle: 

- Iedere eerste of tweede schoolweek na de vakantie. 

- Hercontrole: 2 weken na vorige controle. 

 

4. De school zorgt ervoor dat in de nieuwsbrief de controledata komen 

te staan. 
 

Taken van de groepsleerkracht 

1. De groepsleerkracht geeft, indien nodig, de gelegenheid voor het 

luizenteam om de controles uit te voeren 

2. Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind hoofdluis 

heeft, neemt de groepsleerkracht contact op met de luizencoördinator om 

een extra controle te organiseren. 

 

Taken van de luizencoördinator  

1. De luizencoördinator onderhoudt de contacten met: de controlerende 

ouders: ‘het luizenteam’ en de groepsleerkrachten  

2. De coördinator zorgt voor het benodigde materiaal dat nodig is bij de 

controles: 

- handschoenen – desinfecterend middel – namenlijsten –
registratieformulier 

3. De coördinator regelt de extra controles 

4. De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

hoofdluisbestrijding 

5. De coördinator stelt het luizenteam samen 

6. De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van 

gemaakte afspraken 

7. De coördinator vraagt recente leerlingen lijsten op bij de administratie 

van de school 

 
Kijk ook eens op www.rivm.nl/infectieziekten 


