
Protocol luizencontrole 

 

Wat zijn luizen? 

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden 

ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het 

andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of samenwerken. Hoofdluizen zijn niet 

schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis 

een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren.  

 

Luizencontroleteam 

CNBS Windesheim heeft een luizencontroleteam dat is samengesteld uit ouders van leerlingen. 

Zij staan in contact met de leiding van de school. Samen plannen zij de controles na elke vakantie, 

eventuele nacontroles en delen zij de uitkomsten van de controles. De uitkomsten worden 

uitsluitend gedeeld met de schoolleiding en groepsleerkrachten. 

 

Onderstaand stappenplan wordt gehanteerd bij de controles: 

- Checklists: 

De schoolleiding zorgt ervoor dat er per klas een checklist beschikbaar is. Hierop worden de 

uitkomsten van alle controles gedurende een schooljaar bijgehouden. 

 

- Controlemomenten: 

Na elke vakantie vindt een luizencontrole plaats. De voorkeur gaat uit naar woensdagen, 

aangezien luizen dan direct ’s middags behandeld kunnen worden door ouders. Indien er 

luizen geconstateerd worden, volgt er binnen 14 dagen een nacontrole bij alle leerlingen uit 

een getroffen klas. 

 

- Informatieverstrekking: 

Het luizencontroleteam deelt zijn bevindingen met de schoolleiding. De groepsleerkracht 

neemt contact op met de ouders/verzorgers van de leerling met een luizenprobleem.  

Daarnaast deelt de groepsleerkracht aan alle ouders/verzorgers van zijn groep mee dat er 

luizen geconstateerd zijn. Er wordt gevraagd hun kinderen thuis nogmaals goed te 

controleren. Indien er thuis, op welk moment dan ook, luizen geconstateerd worden bij 

kinderen, vragen wij dringend dit te melden op school en het probleem te behandelen. 

 

- Behandeling: 

Van ouders/verzorgers van betrokken leerlingen wordt verwacht dat zij het probleem direct 

aanpakken.  

 

Om luizen en neten effectief te bestrijden/behandelen, moeten de volgende stappen 

allemaal doorlopen worden: 

1. Was het haar met een antihoofdluismiddel. 

2. Kam het haar grondig gedurende twee weken. 

3. Gebruik lotion bij het kammen om neten eenvoudiger te verwijderen. 

4. Van behandelde kinderen wordt verwacht dat zij twee weken het haar in een staart of     

opgestoken dragen, zodat het haar de schouders niet meer raakt.  

5. Was het beddengoed en kledingstukken die veelvuldig gedragen worden (bijv. jassen). 

6. Controleer ook overige gezinsleden op luizen en neten en behandel indien nodig. 



Samen zetten we ons in voor een luizenvrije school: 

Op school hebben wij setjes met luizenkammen en luizendodend middel. Deze kunnen indien 

gewenst meegegeven worden aan uw kind als er luizen zijn geconstateerd. De kosten, 13,50 euro, 

voor deze set kunt u betalen bij de directeur of groepsleerkracht. 

Indien u niet in de mogelijkheid bent om het luizenprobleem te behandelen door bijv. tijdgebrek 

i.v.m. werk of uw financiële situatie, dan vragen we u contact op te nemen met de schoolleiding. 

Samen zal er dan gezocht worden naar een passende oplossing. 

Wanneer ondanks het aanbieden van hulp door school geen verbetering plaatsvindt van een 

luizenprobleem bij een leerling, dan zien wij ons genoodzaakt contact op te nemen met 

zorginstanties om melding te maken van de problematiek. 


