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Voorkomen en bestrijden, wie is verantwoordelijk? 
 
Ouders en kinderen 
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor opvoeding, vorming en verzorging van hun 
kinderen. Ouders kunnen kinderen leren zelf om te gaan met de persoonlijke verzorging. De 
school kan die verantwoordelijkheid van ouder en kind niet overnemen. Het tijdig 
waarschuwen van vriendjes en school, nadat hoofdluis is geconstateerd, kan bevorderen dat 
besmetting van andere kinderen vroegtijdig wordt voorkomen of ontdekt. De school heeft 
een aanvullende, stimulerende en bewakende rol in de bestrijding van hoofdluis. 
 
 
Scholen 
Kinderen brengen vanaf hun vierde jaar een belangrijk deel van hun tijd op school door. De 
school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school (dit is ook wettelijk 
vastgelegd). In de wet op het basisonderwijs is tevens gezondheidseducatie als verplicht 
vakgebied opgenomen. Het leren omgaan met en het tijdig bestrijden van hoofdluis is 
daarom ook een verantwoordelijkheid van het onderwijs. 
Door in de klas gewoon over hoofdluis te praten kan de school bijdragen aan het leren 
omgaan met de persoonlijke verzorging van ieder kind en het mogelijke taboe rondom 
hoofdluis doorbreken. 
 
 

Controles op school 
 
Wie? 
Op de Franciscusschool is een oudercontrolegroep aanwezig. Aan het begin van het 
schooljaar wordt gevraagd wie er dat schooljaar behulpzaam wil zijn tijdens de 
luizencontroles. Elke leerkracht zorgt voor twee luizenouders. Het is altijd handig om met 
twee mensen te controleren, mocht er twijfel zijn, dat weten twee meer dan één. 
 
Wanneer? 
Na elke schoolvakantie ( zie schoolkalender) wordt de groep + de leerkracht (op verzoek) bij 
voorkeur op de 1e maandag door de ouders gecontroleerd. In overleg met de leerkracht kan 
een andere dag worden gekozen. Het liefst zo snel mogelijk, om eventuele besmetting zo 
snel mogelijk te constateren. De luizencontroles staan op de kalender vermeld, zodat ouders 
op de hoogte zijn. 
Ook bij meldingen tussendoor worden de ouders gevraagd, de hele groep te controleren. 
 
Waar? 
De controles vinden IN de klas plaats of een andere goed verlichte ruimte. 
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Werkwijze 

 Alles gebeurt in overleg met de groepsleerkracht. 
 

 Controleer op de volgende plaatsen: 
o De haren achter de oren 
o De kruin 
o De haren in de nek 
o De haren onder de pony 

Til de haren op bovengenoemde plaatsen op (eventueel met behulp van een stofkam) 
 
 

 Benoem geen resultaat van de controle. 
 

 Aan het eind van de controle van alle kinderen, wordt de leerkracht ingelicht. 
 

 De leerkracht neemt zsm contact op met de ouders van de kinderen waarbij verse 
neten of luizen gevonden zijn. De leerkracht stuurt dezelfde dag aan de ouders van 
elk kind in de desbetreffende groep een mail (zie onder).  
 

 Als luizen of verse neten in een groep geconstateerd worden, vindt na twee weken 
een hercontrole plaats. Wanneer u uw groep gaat hercontroleren, moet niet alleen 
onderling, maar ook met de groepsleerkracht overlegd worden.  
 

 De leerkrachten heeft de betreffende bijlage  
 

Bijlage: mail ouders 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep ……. 
 
Het spijt me u  te moeten meedelen dat er bij een kind uit onze klas hoofdluis is geconstateerd. 

Ik raad u aan om voor uw zoon/dochter preventieve maatregelingen te nemen en ook schoolgaande 
broertjes/zusjes te controleren. Denk hierbij aan kammen met de luizenkam, jassen wassen enz. 

Houd u ook rekening met het spelen bij klasgenootjes thuis. Mocht u hoofdluis constateren dan gaan we ervan uit 
dat uw kind pas op school komt als het is behandeld. 

Bijgaand een infobrief over de behandeling 
Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben 

Vriendelijke groet, …………………………. 

 
 

 

Behandelplan hoofdluis 
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Hoofdluizen kunnen veel last veroorzaken, omdat het echte overlopers zijn. Luizen springen niet, 
zoals wel eens gedacht wordt. Ze lopen van het hoofd, schouders of jas over naar iemand anders. 
Kinderen krijgen gemakkelijk hoofdluis, omdat ze dicht op elkaar zitten. Meestal (maar niet altijd) 
hebben ze jeuk en gaan ze krabben. Daardoor kunnen kleine wondjes op het hoofd ontstaan. 
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. 
 
Hoofdluis 
Een luis is ca. 3mm lang. Deze legt gemiddeld 5 eitjes per dag. In het begin merk je niet dat je luizen 
hebt. Pas als de luis bloed gaat zuigen, krijg je jeuk. Echter kinderen met een permanente besmetting 
hebben vaak weinig of geen last van jeuk. Een luis blijft gemiddeld 20 dagen leven. Gescheiden van 
het menselijk lichaam (dus zonder bloed) kan een luis maximaal 2 dagen overleven. 
 
Neten 
Luizen leggen neten vlakbij de haarinplant met een niet in water oplosbare kitstof. Daardoor zijn ze 
vaak moeilijk te verwijderen. De neten komen na ongeveer 7-10 dagen uit. De neten zijn tonvormig 
en ca. 0,8mm lang. De kleur varieert van zandkleur tot bijna zwart. De neten komen vaak voor op 
warme, vochtige en donkere plekken op de hoofdhuid. (pony, achter de horen en in de nek) 
 
Hoe ontdek je ze 
Door te kammen met een luizenkam kun je luizen ontdekken. Ga je na het douchen kammen, dan 
raden wij aan om eerst de haren ruim in te wrijven met creme-spoeling. Dit vergemakkelijkt het 
doorkammen. Kam al het hoofdhaar pluk-voor-pluk door, vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor 
en pak na elke kam beweging een pluk in de richting van het andere oor.  
Het aantonen van een levende luis is het bewijs van besmetting. Neten groeien met het haar mee 
(ongeveer 1 cm per maand) Dus hoe verder de neet van de hoofdhuid af is, hoe langer geleden de 
besmetting heeft plaatsgevonden. Neten die enkele centimeters van de hoofdhuid af liggen, zijn lege 
of dode neten.  
Neten verwijder je niet met de luizenkam. Deze verwijder je door de neet tussen je nagels te 
klemmen en met de haar mee te trekken. 
U kunt de kam schoon maken door deze 5 minuten uit te koken of te ontsmetten met 70% alcohol. 
 
Wat doe je eraan 
Als er eenmaal neten/luizen zijn geconstateerd is het veel werk om er vanaf te komen. Alleen als alle 
ouders hun kinderen controleren en grondig behandelen, is er van hoofdluis af te komen. Haal bij de 
apotheek of drogisterij een anti-luis-shampoo. En begin dezelfde dag nog met behandelen. Er zijn in 
Nederland middelen beschikbaar bevattend dimeticon, malathion of permetrine.  
Bij deze laatste twee blijkt dat er sprake is van resistentie-ontwikkeling.  
 
 
Behandeling met dimeticon wordt aangeraden, omdat daartegen geen resistentie kan ontstaan.  
De demiticon zorgt ervoor dat de luis sterft doordat deze ingekapseld wordt. Behandel uw kind en 
andere besmette personen binnen uw gezin met deze shampoo, volgens de gebruiksaanwijzing. 
 
Hoe lang moet je doorbehandelen 
Na behandeling met de shampoo moet het haar dagelijks, gedurende 14 dagen doorgekamd worden 
met een luizenkam. Op deze manier verwijderd u eventueel achtergebleven luizen.   
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Neten verwijder je niet met een luizenkam. Bij fijne kinderharen kunt u de neet verwijderen door 
deze tussen uw nagels te klemmen en met de haar mee te trekken. 
Er is een middeltje in de handel, welke de lijmlaag van de neten oplost. 
 
Herhaal de behandeling met de shampoo een week na de eerste behandeling. 
 
Wat moet er verder gebeuren 

 Kijk iedereen in huis na op hoofdluis en vergeet uzelf niet 

 Behandel iedereen die luizen of neten heeft dezelfde dag met de shampoo volgens de 
gebruiksaanwijzing 

 Vergeet niet de school te informeren, zodat zij ook adequaat kunnen reageren.  
Vergeet niet de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in te lichten 

 Informeer uw omgeving, waarmee u onlangs mee in contact bent geweest.  
Denk hierbij aan speelkameraadjes, familie, sportclub, oppas, opa en oma 

 Laat kinderen geen kammen, borstels, mutsen etc. met elkaar delen 

 Het is van belang dat alle kinderen met hoofdluis in een klas gelijktijdig worden behandeld. 
 
In het verleden werd er ook via de GGD aangeraden om alle beddengoed, pyjama, knuffels, mutsen, 
sjaals en jassen te wassen op 60 graden. Volgens de GGD is dit achterhaald. 
Toch adviseren wij u een badlaken op het kussen te leggen. Eventuele luizen kunnen zich hier in niet 
verplaatsen. De volgende ochtend vouwt u het badlaken samen en doet u het in de was. 
Vergeet u ook niet de bank, waar de kinderen op hangen te stofzuigen. 
 
Komt de hoofdluis toch binnen 6 weken terug, nadat u 2 volledige behandeling met de speciale 
shampoo hebt gedaan. Dan raden wij u aan om contact op te nemen met de jeugdverpleegkundige 
van de GGD 
 
 

 Er wordt er afgeraden om bij zwangere vrouwen en babies jonger dan 6 maanden anti-
hoofdluismiddelen te gebruiken.  
Neemt u in dat geval contact op met uw huisarts voor advies. 

 Houdt aub rekening met zwemles. Door het zwemmen in chloorwater werkt de behandeling 
met anti-luizen shampoo/lotion niet meer !!! 
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