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Controles op hoofdluis 
Besmetting met hoofdluis komt regelmatig voor op basisscholen. Ook op onze school. Mocht 

uw kind hoofdluis hebben, dan hoeft om u zich daar niet voor te schamen. Met hygiëne 
heeft de besmetting niets te maken. Hoofdluis verblijft juist graag op schone hoofden! Wel is 
het van belang de besmetting zo snel en effectief mogelijk te bestrijden. De oudervereniging 
en de MR hebben daarom in overleg met de directie en de teamleden een plan van aanpak 

voor het bestrijden van hoofdluis opgesteld. Dit plan is door alle geledingen binnen de 
school goedgekeurd. Het ligt voor u ter inzage bij de directie. 

  
Uitgangspunt 

Als eerste zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van 
besmettingen met hoofdluis. Dat betekent, dat als u hoofdluis constateert, u dit meteen 

doorgeeft aan de leerkracht van uw kind. Ook start u onmiddellijk met de bestrijding van de 
hoofdluis. De school draagt natuurlijk ook verantwoordelijkheid. Alleen in samenwerking 

met ouders/verzorgers, teamleden en directie kunnen we hoofdluis bestrijden. 
  

Doel van het plan 
Er voor zorgen, dat zo min mogelijk kinderen met hoofdluis worden besmet; 

er voor zorgen, dat besmette kinderen zo snel mogelijk luizenvrij worden; 
er voor zorgen, dat besmetting met hoofdluis uit de taboesfeer wordt gehaald. 
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Maatregelen 
In het plan van aanpak is een aantal maatregelen opgenomen. De belangrijkste maatregel is, 
dat we alle kinderen op onze school op hoofdluis controleren. Dit gebeurt op de maandag of 
dinsdag na elke vakantie van minimaal een week, dus na de herfstvakantie, kerstvakantie, 
carnavalsvakantie, meivakantie en zomervakantie. Elke groep heeft een aantal 
ouders/verzorgers, die de controles uitvoert. De ouders/verzorgers doen dit onder leiding 
van een coördinator hoofdluis. Deze geeft aanwijzingen hoe zij goed kunnen controleren. De 
coördinatoren zijn aangesteld door de oudervereniging. 

 
Bij besmetting 

Als er in een groep hoofdluis is geconstateerd, nemen we de volgende maatregelen: 
De coördinator informeert de ouders/verzorgers van de kinderen bij wie hoofdluis is 

gevonden.  

• De kinderen met hoofdluis krijgen een brief/mail (mee naar huis) met het verzoek om 
de haren met een anti-luizen shampoo te behandelen. 

• De kinderen zonder hoofdluis (uit dezelfde groep) krijgen een brief/mail met het 
verzoek de haren van de kinderen goed en regelmatig na te kijken. 

• De kinderen hangen hun jas in een speciale tas aan de kapstok. De oudervereniging 
zorgt voor deze tassen. 

• Twee weken na de constatering van de besmetting wordt er nogmaals gecontroleerd. 

 Privacy 
In de weekbrief kunt u lezen wat de resultaten van de controles zijn. De coördinator meldt of 
er hoofdluis op school is en zo ja, in welke groepen. Omwille van de privacy zetten we geen 
namen van kinderen met hoofdluis in de weekbrief. De ouders/verzorgers die kinderen op 

hoofdluis controleren mogen alleen aan de coördinator en aan de leerkracht bekend maken 
wie er hoofdluis heeft. Zij mogen geen mededelingen doen aan anderen. 

  
Wat kunt u zelf doen? 

Thuis kunt u natuurlijk ook het nodige doen om hoofdluis te bestrijden. Hieronder treft u 
een aantal adviezen aan.  

 
 
 
  

• Controleer het haar van uw kind wekelijks, het liefst met een metalen stofkam. Deze 
is verkrijgbaar bij de apotheek. 

• Luizen lijken net kleine kruipende vliegjes. Volwassen luizen leggen eitjes (de 
neten). Ze zien er uit als kleine lichte of donkere puntjes. Ze plakken vast aan de 
haren of hoofdhuid. Kam de haren van uw kind boven de wasbak, het bad of een 

witte handdoek. U ziet dan duidelijk of er iets uit valt. 
• Controleer uw kind vooral goed aan het einde van een schoolvakantie. Mocht uw 

kind besmet zijn, dan kunt u het behandelen voordat het weer naar school gaat. U 
voorkomt zo dat andere kinderen besmet worden. 
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• Als u hoofdluis vindt, behandel uw kind dan met een anti-luizen shampoo. Helaas 
is dit meestal niet afdoende. Daarom is het heel belangrijk dat u nog minimaal een 
week elke avond met de metalen stofkam uw kind uitgebreid kamt. Eventueel nog 

uitgekomen neten worden zo verwijderd. 
• Was al het beddengoed op minimaal 60 graden en bedenk waarmee uw kind nog 

meer in contact is geweest (jas, knuffels, bank, auto). Stofzuig meubels grondig. 
Als u sommige  zaken niet kunt wassen of stofzuigen, kunt u ze tien dagen in een 

afgesloten zak bewaren. De luizen zullen dit niet overleven.  
• Meld uw ontdekking op school bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht geeft 

dit door aan de coördinator. De coördinator geeft nu aan alle kinderen van de 
groep een brief/mail (mee) waarin staat dat er hoofdluis geconstateerd is. Alle 
ouders/verzorgers krijgen het verzoek om hun kinderen te controleren en zo 

nodig te behandelen. 
• Blijf uw kind controleren, ook al heeft u de hoofdluis succesvol bestreden. 

• Vertel ook aan ouders/verzorgers van vriendjes en vriendinnetjes dat uw kind 
hoofdluis heeft. Zij kunnen hun kind dan ook controleren en eventueel 

behandelen. U voorkomt daarmee dat ook andere kinderen besmet worden.  
• Lees de weekbrief goed om op de hoogte te blijven van het laatste 

"luizennieuws". 

  
Wilt u meer informatie? Er ligt documentatie en informatie in de schappen van het informatiebord, links bij 
de hoofdingang van het hoofdgebouw. U kunt ook, vrijblijvend, de coördinator bellen. Uiteraard kunnen 
GGD, huisarts en apotheek u ook verder helpen. 
  

 


