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Protocol hoofdluisbestrijding Bs De Het Mozaïek 

 
Hoofdluis is een probleem en vooral op plekken waar veel kinderen bij elkaar komen. We kunnen dit 
alleen bestrijden als we allemaal eraan werken en erin geloven. Uw kind ervaart het als irritant en zeer 
vervelend. Om grotere problemen te voorkomen is het erg belangrijk om onmiddellijk in actie te komen 
en niet af te wachten. 
Wij verwachten een grote medewerking van iedere ouder om dit probleem aan te pakken. 
 
Algemeen 
 

 Ouders zijn en blijven verantwoordelijk om hoofdluis bij hun kind te bestrijden. 

 Ouders geven bij het signaleren in de thuissituatie dit meteen door aan de leerkracht van de 
groep. 

 Leerkracht hangt A4 tje “hoofdluis in de groep”. op de deur 

 De school signaleert en controleert. 

 De werkgroep adviseert, coördineert en controleert. 

 Iedere leerling wordt door de werkgroep gecontroleerd. 

 Een ouder van de ouderwerkgroep is de oudercoördinator. 

 De GGD biedt ondersteuning en informatie aan de werkgroep en aan ouders. 

 De school gaat niet langer verplichten om de luizencape te gebruiken. In het komende jaar zullen 
we dit afbouwen. 

 
Organisatie 
 
- Controle vindt plaats door de ouders van de werkgroep hoofdluisbestrijding. 
- Controle vindt per groep plaats binnen een dagdeel. 
- Controle voor groep 1 t/m 8 vindt plaats op een goed verlichte plek in de groep. 
- Controle-ouders gaan vertrouwelijk om met gegevens van onze leerlingen. 
- Bij controle zijn water en zeep aanwezig om te ontsmetten na de controle. 
- De oudercoördinator maakt afspraken met de schoolcoördinator over controle en hercontrole. 
- Controles gebeuren in principe met de blote hand. Kleding zo glad mogelijk en zeker niet wollig en 

de mouwen zijn opgestroopt.  
- Controles worden aangekondigd door middel van de Nieuwsbrief en de schoolkalender. 
 
Procedure 
 

 Controles van hoofdluis vinden standaard plaats op de maandagochtend na elke vakantie.  
Na 14 dagen volgt één hercontrole in de groepen waar hoofdluis is geconstateerd. Dit wordt vooraf 
niet gemeld aan de ouders.  
Mocht in een groep nog hoofdluis aanwezig zijn dan wordt er iedere 14 dagen gecontroleerd tot de 
groep hoofdluis vrij is. 

 Controle-ouders noteren hun bevindingen op een leerlingenlijst. Er wordt bij ieder kind een notitie 
gemaakt.  

1 = neten 
2 = luizen  

 Er wordt aan de kinderen geen melding gedaan over het wel of niet voorkomen van luizen en/of 
neten bij zichzelf of klasgenootjes. De groepsleerkracht legt dit vooraf uit aan de leerlingen.  

 De oudercoördinator geeft de namen van de kinderen bij wie luizen en/of neten gevonden worden 
door aan de groepsleerkracht aan de hand van de ingevulde controlelijsten. 

 De oudercoördinator schrijft de namen van leerlingen op voor eigen administratie. 

 De oudercoördinator zorgt voor voldoende informatie en GGD-folders en verstrekt deze op 
verzoek aan de groepsleerkracht.  
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 Indien er bij één of meer kinderen luizen en/of neten (zie punt 3) worden aangetroffen, ontvangen 
de ouders/verzorgers van deze groep een mailtje met de informatie. 

 In deze groep volgt automatisch één hercontrole na 14 dagen. De hercontrole is voor de hele 
groep. 

 Nog niet vrij van hoofdluis dan gaat de hercontrole iedere 14 dagen terug komen. 

 Indien er tussentijds meldingen komen dat er hoofdluis is geconstateerd bij een kind, dan stuurt de 
leerkracht hiervan een melding per e-mail naar de ouders/verzorgers van de betreffende groep.  

 Bij klachten/vragen/problemen kunt u dit melden bij de coördinerende ouder Steffie;  steffie-
rick@ziggo.nl 

 Mocht het probleem niet opgelost zijn; na 2 controles nog levend hoofdluis, dan meldt de 
oudercoördinator dit bij de directeur of bouwcoördinator en hij/zij  zal contact opnemen met de 
betreffende ouder. 

 Bij hardnekkige problemen wordt de GGD ingeschakeld. 
 
Taak van de teamleden van school 
- Leerlingen voorbereiden voor hoofdluis controle (maandag na de vakantie maar ook voor de 

nacontrole). 
- E-mail met de brief naar de ouders sturen (zie bijlage 1). 
- Bij tussentijdse melding een mail sturen naar alle ouders van de groep. 
- Ouders een mail sturen dat er hoofdluis geconstateerd is in de groep. Plak alle e-mailadressen 

van de ouders in BCC en stuur de mail naar jezelf. (aandacht voor privacy) 
 
Adviezen aan de ouders: 
- Als er hoofdluis geconstateerd is in de groep dan 2 weken iedere dag de haren controleren en 

eventueel met een speciale kam kammen. 
- Indien hoofdluis aanwezig is dan de lange haren op een staart. 
- Heeft uw kind hoofdluis dan de volgende ochtend melden bij de leerkracht. 
- Behandel uw kind volgens de richtlijnen van de GGD (zie folder). 
- Blijf een langere tijd controleren zodat je zeker bent dat hoofdluis verdwenen is. 
- Informatie zie website: hoofdluis, ja kammen maar en hoe te behandelen. 
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Uw kind heeft hoofdluis 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Bij uw kind is hoofdluis geconstateerd. 
Kam daarom gedurende veertien dagen het haar elke dag met een fijntandige kam, 
eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel. Controleer deze twee weken ook 
de overige gezinsleden. 
 
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Controleer door goed tussen de haren te 
kijken. Soms kunt u de hoofdluizen dan zien bewegen. Maar ook als u geen luizen ziet en  
wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes, de neten,  
kunnen zich ontwikkelen tot luizen. 
Om vast te stellen of het om hoofdluis gaat, moet u het haar kammen met een luizen- of 
netenkam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak  
vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Inspecteer in ieder geval  
goed het haar achter de oren en in de nek. 
 
Bij verdere vragen over de bestrijding van hoofdluis kunt u terecht bij de 
ouderwerkgroep voor hoofdluis of op de site van de GGD (www.ggdhvb.nl) of 
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 
 
 
  

http://www.ggdhvb.nl/
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Er heerst hoofdluis in de groep 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Bij één of meer kinderen in onze groep is hoofdluis geconstateerd. 
 
 
Dit is niet het geval bij uw kind, maar het is erg belangrijk om de komende twee weken 
uw kind (en de overige gezinsleden) te controleren. 
 
 
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Controleer door goed tussen de haren te 
kijken. Soms kunt u de hoofdluizen dan zien bewegen. Maar ook als u geen luizen ziet en 
wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes, de neten,  
kunnen zich ontwikkelen tot luizen. 
Om vast te stellen of het om hoofdluis gaat, moet u het haar kammen met een luizen- of  
netenkam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak 
vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Inspecteer in ieder geval 
goed het haar achter de oren en in de nek. 
 
 
Bij verdere vragen over de bestrijding van hoofdluis kunt u terecht bij de 
ouderwerkgroep voor hoofdluis of op de site van de GGD (www.ggdhvb.nl) of 
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  
 
 

http://www.ggdhvb.nl/
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/

