
             H02 - Hoofdluis 

 

Algemene werkwijze 

In iedere groep zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor de controle op hoofdluis in de               

eerste week na de vakanties. De controlerende ouders krijgen informatie van de            

coördinator. De coördinator overlegt met de directie. De coördinator is het aanspreekpunt            

voor de ouders met praktische vragen. De directie stelt met de coördinator een werkwijze              

vast hoe de luizencontrole op school wordt georganiseerd. 

 

In de eerste week na elke schoolvakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd.             

Deze controle wordt op de klassenlijsten geschreven die in de map “hoofdluis “ zitten. De               

mappen staan in de TEAMkamer. Wanneer een kind tijdens een controle niet op school              

aanwezig is zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor controle op hoofdluis. 

 

Constatering hoofdluis (school) 

● De controlerende ouders geven dit door aan de coördinator en/of de directie.  

● Broertjes en zusjes van het betreffende kind worden meteen gecontroleerd. 

● Er wordt een aantekening gemaakt in de map ‘hoofdluis’. 

● De coördinator informeert de ouders/verzorgers van het kind bij wie hoofdluis is 

aangetroffen en verwijst naar behandelplan op de website van de school. 

Incidenteel wordt deze taak overgenomen door de directie. 

● Bij levende luizen doen wij (vanuit de directie) een dringend beroep op de ouders 

om direct te behandelen. Na behandeling kan het kind weer naar school.  

● De coördinator stuurt de desbetreffende groep een bericht via Social Schools 

waarin zij geïnformeerd worden.  

● De groep waar luis is geconstateerd wordt na 10 dagen opnieuw gecontroleerd. 

Broertjes en zusjes worden ook (nogmaals) gecontroleerd. 

 

Taken coördinator 

● Samen met leerkrachten voldoende ouders vinden voor deze taak. 

Controlerende ouders worden genoteerd op het voorblad van de map ‘hoofdluis’. 

● De map ‘hoofdluis’ in orde maken. Hierin zitten klassenlijsten waarop alle namen 

van de kinderen staan. 

● Binnen twee weken na iedere vakantie: Kijken of alle groepen gecontroleerd zijn 

op luis. 

● Draagt zorg voor het onderhoud en de aanwezigheid van de juiste 

benodigdheden. 

 

Vaststellen van besmetting 

De beste manier om een besmetting op te sporen is de natkammethode: 

 

●Was het haar met gewone shampoo en spoel uit. 

●Bescherm de ogen met een washandje. 

●Breng ruim conditioner in het haar en spoel deze NIET uit. 

●Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam. 

●Houd het hoofd voorover boven een wasbak en kam het haar van achter naar voor met 

een luizen- of netenkam, tegen de schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif na 

elke kam beweging op naar het andere oor. 

●Veeg de luizen- of netenkam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en 

kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn. 

●Spoel de conditioner uit. 

●Kam het natte haar met een gewone kam. 

 



         behandeling hoofdluis

 
●Kam nogmaals met de luizen- of netenkam, nu in rechtopzittende houding, van voor 

naar achter; start bij het ene oor en schuif na elke kam beweging op naar het andere 

oor 

●Veeg de luizen of netenkam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en 

kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn. 

 

Behandeling van luizen 

Wanneer u heeft geconstateerd dat uw kind besmet is met luizen moeten alle 

gezinsleden worden gecontroleerd. De besmette gezinsleden kunt u dan als volgt 

behandelen: 

 

●Kam het haar gedurende 2 weken elke dag met een luizen- of netenkam zoals 

hierboven beschreven.  

●Gebruik op de eerste dag van de behandeling een luizendodend middel (zie 

hieronder), gebruik dit zo nodig ook op dag 8 ook als u ziet dat er nog steeds luizen 

of neten in het haar bevinden. 

 

Luizendodende middelen: 

NYDA inwerktijd 1 uur. Zie bijsluiter voor gebruiksinstructie. 

XT Luis inwerktijd 15 minuten (XT Luis Once), 8 uur of de gehele nacht.  

Zie bijsluiter voor gebruiksinstructie. 

Ecokid biologische anti-luizen bestrijding, diverse producten zie bijlage.  

 

Het dagelijks kammen met een luizen- of netenkam is  

zeer belangrijk voor het slagen van de behandeling. 

 

 

Aanvullende maatregelen 

Vroeger werden er ook maatregelen geadviseerd zoals het wassen van alle kleren, 

grondig stofzuigen etc. Vanwege een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing, wordt 

dit niet meer geadviseerd door het RIVM. Wel is het van belang de luizen- of netenkam 

na gebruik te reinigen met water en zeep en de luizen en neten uit de kam te 

verwijderen.  

Hoofdluizen gaan van de ene op de andere persoon over door direct contact met de 

hoofdhuid. Ze kunnen niet springen of vliegen. Daardoor heeft het gebruik van 

luizencape/zak geen zin meer. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 
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