
                           Franciscusschool 

                           Lyceumstraat 2b 

                           7572CP Oldenzaal 

                           0541 533561                                                                      

                        
                            

                            

                                                                   2020 - 2021 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Tel.:    0541 533561                                 Email: dir.franciscus@konot.nl                                        www. franciscusschool.nl 
                                                                                                       

--------------------------------- ---------------------------------------

------ 
             
              
                                                        
  
                                                 

 

 
                                                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luizenprotocol 

Franciscusschool 
 

2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 Coördinatie : Brigitte Siemerink (ouder) 

                                                                     Chantal Steggink(leerkracht) 
 
 
 



                           Franciscusschool 

                           Lyceumstraat 2b 

                           7572CP Oldenzaal 

                           0541 533561                                                                      

                        
                            

                            

                                                                   2020 - 2021 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Tel.:    0541 533561                                 Email: dir.franciscus@konot.nl                                        www. franciscusschool.nl 
                                                                                                       

 

 
 
 

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 minimaal twee luizenouders. Het is altijd handig om met twee mensen te 
controleren, mocht er twijfel zijn, dan weten twee meer dan een. 
 

Wanneer? 
Na elke schoolvakantie ( zie schoolkalender) wordt de groep + de leerkracht (op verzoek) door de 
ouders gecontroleerd. In overleg met de leerkracht wordt een dag gekozen. 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 plaats in een lokaal of een andere goed verlichte ruimte. 
 
 
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 satéprikker) 

 
 Benoem geen resultaat van de controle. 
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 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 plaatst nog dezelfde dag een bericht op social schools.  
 

 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 plaatsen het onderstaande bericht op social schools  
 

Bijlage: bericht ouders  
 

Bericht social schools 
Beste ouders / verzorgers, 
 
In de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd. Wilt u de komende periode de haren van uw 
kind blijven controleren? Over 2 weken zal er een hercontrole plaats vinden.  Voor informatie over 
hoofdluis kunt u altijd de site van het RIVM raadplegen  https://www.rivm.nl/hoofdluis  
 

Met vriendelijke groet, ....... 

 

 

 

Behandelplan hoofdluis 
 

Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene 

hoofd naar het andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen kunnen ze 

niet. Hoofdluis komt vaker bij kinderen voor, omdat tijdens het spelen of maken van selfies de 

hoofden elkaar raken. Ook volwassenen kunnen hoofdluis krijgen. 

Hoofdluis is beslist geen drama en u hoeft uzelf niets te verwijten als uw kind hoofdluis heeft. 

Hoofdluizen kunnen geen ziekten overbrengen. Het is onschadelijk, maar het kan veel jeuk geven. 

Door krabben kunnen er infecties ontstaan. Het krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met 

schone of vieze haren. 
 

Hoofdluis/ neten 

De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. Hij zoekt graag behaarde en 

warme plekjes op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een volwassen hoofdluis is 

ongeveer zo groot als een sesamzaadje. Hij is grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen heeft, 

roodbruin van kleur. Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen 

kunnen bijvoorbeeld niet op mensen overleven en andersom. 

De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn ongeveer 1 millimeter groot en zijn doorzichtig of grijswit. 

Ze lijken op roos. Maar roos zit los, terwijl neten juist aan de haren kleven. Levende neten zitten 

ongeveer tot 2 cm van de haarwortel. Neten die op grotere afstand zitten leven meestal niet meer 

of zijn al uitgekomen. 

Hoofdluis kan kruipen en verspreidt snel. Een jonge hoofdluis komt na 7 tot 10 dagen uit het ei en 

is 7-10 dagen daarna volwassen. Alleen volwassen hoofdluizen kunnen eitjes leggen. Een hoofdluis 

leeft ongeveer één maand en legt in elke dag 5 of 6 eitjes. Uit deze eitjes komen weer nieuwe 

hoofdluizen. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus belangrijk. 
 

 
 
 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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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 dimiticon 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.   
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 
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 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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