
 

Samen leven en leren in een veilige omgeving 

 

LUIZENPROTOCOL 

 
 
Luizenprotocol 

 

1. Na iedere vakantie (zomer-; herfst-; kerst-; voorjaars-; en meivakantie) wordt een 

luizencontrole uitgevoerd. 

2. De luizencontrole vindt door een ouderwerkgroep plaats. 

3. De ouderwerkgroep bestaat uit vrijwilligers. 

4. De luizencontrole vindt als volgt plaats: 

a. in de groep; 

b. waarbij alle kinderen én de groepsleerkracht door een ouder worden 

gecontroleerd; 

c. waarbij de privacy wordt gewaarborgd: 

i. bij een vermoeden van aanwezigheid van luizen en/of neten wordt door 

een tweede moeder ‘onopvallend’ een tweede controle uitgevoerd; 

ii. kinderen krijgen te horen, dat àls er luizen en/of neten zijn 

geconstateerd, hun ouders/verzorgers nog diezelfde dag op de hoogte 

worden gesteld; 

iii. kinderen krijgen niet te horen of er bij hen luizen en/of neten zijn 

geconstateerd. 

d.  De leerkracht van de groep krijgt na afloop van de controle te horen, welke 

kinderen zijn besmet.  

e. De leerkracht van de besmette groep hangt bij de groep een affiche op, 

waarop staat vermeld dat er in de groep hoofdluis is geconstateerd.  

f. De leerkracht van de groep neemt nog diezelfde dag contact op met de 

ouders/verzorgers: 

i. waarbij het vermoeden van aanwezigheid van luizen en/of neten wordt 

gemeld; 

ii. waarbij ouders/verzorgers wordt verzocht afdoende maatregelen te 

treffen. 

g. De ouders van de kinderen van de ‘besmette’ groep krijgen op de dag van de 

controle een mail: 

i. waarin melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van luizen en/of 

neten bij één of meerdere kinderen uit de groep; 

ii. waarin ouders/verzorgers wordt verzocht hun kind(eren) goed op de 

aanwezigheid van luizen en/of neten te controleren en zonodig 

afdoende te behandelen. In een begeleidend schrijven afkomstig uit 

de ‘Luizenwijzer’ van de GGD, krijgen ouders extra informatie 

aangeboden; 

iii. waarin wordt gemeld, dat er hercontroles in de groep zullen 

plaatsvinden.  
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h. Na twee weken vindt in de besmette groep hercontrole plaats. Deze 

hercontrole zal net zo lang iedere twee weken worden herhaald, totdat de 

luizen en/of neten uit de groep zijn verbannen. 

i. De leerkracht van de groep hangt bij de groep een affiche op waarop vermeld 

wordt, dat de hoofdluis succesvol is bestreden. 

j. De gehele procedure herhaalt zich na een volgende vakantie. 

5. Wanneer ouders zélf naar school bellen en aangeven dat hun kind hoofdluis heeft, 

vindt in de groep van het besmette kind een tussentijdse controle plaats volgens 

hierboven aangegeven procedure. 

6. Komt de hoofdluis, ondanks dat er grondige behandeling heeft plaats gevonden, 

binnen 6 weken bij een kind terug, wordt ouders/verzorgers geadviseerd contact 

met de jeugdverpleegkundige van de GGD op te nemen. 

7. Preventief schaft de school luizenzakken aan, die aan de kinderen gratis ter 

beschikking worden gesteld. De luizenzakken beschermen de jassen van de kinderen 

die aan de schoolkapstok hangen tegen verspreiding van luizen. Ieder nieuw kind 

krijgt een gratis luizenzak aangeboden. Deze gaat de gehele schoolperiode met het 

kind mee. 

 

 


