
samen leren groeien!

HOOFDLUIS-PROTOCOL IKC Spoorbuurt
Dit protocol is het protocol van IKC Spoorbuurt, team onderwijs. Het protocol voldoet aan de
richtlijnen.

Uitvoering
De uitvoering berust bij een aantal ouders, die de "luizenbrigade" vormen. Deze bestaat uit
één coördinator (ouder) en diverse hulpouders.
Er wordt preventief gecontroleerd na iedere schoolvakantie en curatief na het ontdekken van
actieve luis in de groep. Woensdag na de vakantie is hierbij de vaste controledag. Na controle
wordt het resultaat gemeld bij de leerkracht door de coördinator. Het preventief controleren
gebeurt na een vakantie, omdat een eventuele besmetting ook in een vakantie kan
plaatsvinden. Wij vragen de ouders om het haar van hun zoon/dochter van tevoren te
wassen.

HOE IS DE PROCEDURE?
Er worden hoofdluis / neten ontdekt in de groep. De controle-ouders melden de
aanwezigheid van hoofdluis bij de leerkracht en bij de coördinator van de luizenbrigade van
de school. De leerkracht onderneemt de volgende acties:

● Via groepsbericht wordt aan ouders gemeld dat er luizen/neten zijn geconstateerd.

Bij constatering van hoofdluis / neten tijdens een preventieve controle gaat de leerling niet
naar huis. De leerkracht neemt contact op met de ouders.
Als de ouders van de leerling niet telefonisch te bereiken zijn gaat er een bericht via Kwieb
naar de ouders. De leerkracht meldt aan alle ouders in de groep dat er hoofdluis is
geconstateerd.  De hele groep wordt door de zoekers nagekeken op hoofdluis / neten. De
controles vinden plaats door de luizenouder. De kinderen komen in tweetallen naar de
controle-ouder.  De bevindingen worden vastgelegd op een leerlingenlijst.
Na 14 dagen vindt de hercontrole plaats. Deze hercontrole vindt alleen in de groepen plaats
waar luizen / neten zijn geconstateerd.

Op dat moment kunnen er drie dingen gebeuren:
1. Het kind is schoon.

Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen.

2. Er zijn nog luizen / neten aanwezig
Er gaat een bericht naar de ouders, dat de bestrijding onvoldoende
was of ze worden telefonisch op de hoogte gebracht door de coördinator. Na 14 dagen vindt
er opnieuw een her controle plaats.

3. Er worden nog steeds luizen / neten aangetroffen.
Het kan ook voorkomen, dat de ouders geen actie ondernemen om de luizen en neten te
bestrijden. Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school te
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weren. Op grond van de wet is het tevens niet mogelijk dat ouders hun kinderen thuis
houden vanwege hardnekkige hoofdluis op school.

De directeur onderneemt de volgende actie:
•  bericht naar de GGD met verzoek om actie; dit gebeurt na een periode van 4 weken.

− Via Kwieb melden als luizen/neten zijn geconstateerd en ook via Social Schools
melding maken van hercontrole in bepaalde klas(sen).

Bij hercontrole wordt er in de controlegroep gemeld:
− Specifiek bij nekharen, pony, kruin en achter oren controleren

1 cm of verder dan hoofdhuid zijn oude neten en < 1 cm zijn verse neten

Informatie vanuit de GGD
Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes, bijna net zo groot als de kop van een lucifer. Hoofdluis
komt alleen bij mensen voor, uitsluitend in de haren op de hoofdhuid. De eitjes van de luizen
(neten) zitten vastgekleefd aan de haren. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke
beestjes, maar veroorzaken wel veel jeuk. Kinderen kunnen daar zo’n last van hebben dat zij hun
hoofdhuid openkrabben en dan soms vervelende infecties oplopen. Daarom is het belangrijk zo
snel mogelijk van hoofdluis af te komen.  

Waardoor krijg je hoofdluis?

Veel mensen denken dat hoofdluis alleen voorkomt bij vuil haar. Dit is een misverstand. Iedereen
kan hoofdluis oplopen. Jong en oud. Met name kinderen en jongeren zijn vatbaar omdat zij veel
met de hoofden bij elkaar zitten. Vooral bij kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar komt het
veelvuldig voor. Luizen zijn geen ‘overspringers’ maar ‘overlopers’, ze lopen van het ene hoofd
over op het andere hoofd (direct lichamelijk contact). 

Waar zit de hoofdluis?

Hoofdluis zit op het hoofd. Bij voorkeur op warme plaatsen, zoals in de nek, achter de oren en
onder de pony. Controleer deze plaatsen. Zie je witte ‘puntjes’ (de neten) die vast aan de haren
zitten (niet te verwarren met roos dat los zit), dan heeft een kind luizen of heeft het luizen op
bezoek gehad. Soms zie je ze gewoon lopen. 

Door regelmatig (1x per week) het haar te stofkammen boven een witte doek ontdek je snel of
een kind hoofdluis heeft. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je lezen in de brochure Luis in je
haar? Kammen maar!. Ook kun je telefonisch advies vragen bij GGD Hollands
Noorden, tel. 088-01 00 550. 
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Jeuk en vaak krabben kan duiden op de aanwezigheid van luis. Als een kind hoofdluis heeft
moeten alle gezinsleden nagekeken worden, ook de ouders/verzorgers, en zonodig tegelijk
behandeld worden. Als één van de gezinsleden hoofdluis heeft, moeten de overige gezinsleden
zich minimaal eens per week laten controleren want hoofdluis is erg besmettelijk. Tevens is het
raadzaam de school, het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, vriendjes en eventuele clubjes in te
lichten om verdere verspreiding te voorkomen.

Hoofdluis behandelen

In het verleden werd er veel tijd besteed aan het reinigen van kleding, meubilair en beddengoed.
Luizen hebben echter bloed nodig om in leven te blijven en houden zich daarom goed vast aan
het haar. Wanneer kinderen, tegenwoordig ook steeds vaker jongeren met hun mobiele telefoon,
dicht met de hoofden bij elkaar komen kan een luis zijn kans grijpen en overlopen naar het
andere hoofd. Op deze manier vind de verspreiding plaats. Een luis zal er niet voor kiezen om via
kleding of meubels een ander hoofd te zoeken. Een luis die loslaat van een hoofd is in bijna alle
gevallen een verzwakte luis en zal weinig schade meer kunnen aanrichten. Ook het gebruik van
luizenzakken en luizencapes wordt niet meer actief geadviseerd. De nadruk ligt in het nieuwe
advies op kammen, kammen en kammen! Dat is de enige manier om de luizen écht weg te
krijgen. Zie ook deze video over hoofdluis op Youtube.

Geeft deze methode onvoldoende resultaat, dan kun je een tweede methode proberen: 14 dagen
grondig kammen in combinatie met een hoofdluismiddel. Volg daarbij goed de gebruiksaanwijzing
op de verpakking. Herhaal na 1 week nogmaals de behandeling voor een beter resultaat.

De eerste methode (alleen kammen) heeft de voorkeur omdat dit de niet-medicamenteuze
behandeling is. Door veelvuldig gebruik van een hoofdluismiddel bestaat er een vergrote kans op
resistentie. De geadviseerde middelen zijn in volgorde van voorkeur:

● Dimeticon (XT luis).

● Malathion (Prioderm).

● Permetrine (Loxazol).

Vergeet bij het gebruik van een hoofdluismiddel niet het dagelijkse kammen met een metalen
netenkam. Als je dit niet doet is de kans groot dat je de neten en luizen niet volledig weg krijgt.

Als je het middel Malathion (Prioderm) gebruikt, is het beter dat uw kind diezelfde dag niet gaat
zwemmen. Chloor zorgt ervoor dat het hoofdluismiddel zijn werk niet goed kan doen.

Zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven of baby’s onder de 6 maanden kunnen beter geen
hoofdluismiddel gebruiken maar de kammethode uitvoeren. Mocht dit onvoldoende werken dan is
overleg met de huisarts raadzaam.

Mensen met hooikoorts, cara en/of eczeem kunnen gevoelig zijn voor bepaalde middelen. Meldt
dit aan de apotheek en vraag hen om advies.

Gebruik deze bestrijdingsmiddelen nooit als er geen sprake is van hoofdluis, bij wijze van
voorzorg, want met deze middelen wordt een besmetting niet voorkomen en verhoogt de kans op
resistentie. 
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