
Protocol hoofdluiscontrole  
 

Afspraken 
1. Alle kinderen worden gecontroleerd. 
2. Daar waar luizen of neten zijn aangetroffen, worden de ouders telefonisch in kennis gesteld; 
3. Over de uitslag wordt onderling geen mededeling gedaan. We proberen de privacy van de 

kinderen zoveel mogelijk te waarborgen;  
4. De luizenbrigade spreekt in geen geval met andere ouders over de bevindingen; ook worden 

de resultaten per groep niet aan elkaar verteld. 
5. Luizen hebben of krijgen is geen schande. Daarom worden de leerlingen gewoon in de klas 

gecontroleerd, op een natuurlijke manier; 
6. Controles vinden plaats na iedere vakantie (vakantie van een week of langer); 
7. De groep(sen) waar luizen/neten worden geconstateerd, worden na twee weken nogmaals 

gecontroleerd. 
 

De telefonische melding 

 We stellen het zeer op prijs als ouders de school op de hoogte brengen van geconstateerde 
aanwezigheid van luizen bij de kinderen; 

 Bij de melding vragen we in ieder geval of de luizen bij één of meerdere kinderen is 
geconstateerd: mogelijk moeten er meerdere groepen worden gecontroleerd; 

 De luizenmelding wordt doorgegeven aan de directeur; deze neemt contact op met de 
coördinator van de hoofdluiscommissie;  Deze maakt nadere afspraken met  de 
medewerkende ouders. 

 

De controle zelf 
In de jaarplanning (in de schoolgids), op de website en via de nieuwsbrieven worden de controles 
aangekondigd. Daarin wordt in ieder geval gevraagd om op de bewuste dag er voor te zorgen : 

 dat de haren gewassen zijn,  

 dat er op die dag géén gel is gebruikt: 

 dat het lange haar los of in en staart wordt gedragen (zo min mogelijk speldjes, etc.)  
 
De kinderen krijgen na de controle, indien nodig, kort de gelegenheid hun haar in orde te brengen. 
Na elke controle wordt zichtbaar voor de kinderen de kam gereinigd middels een steriel gaasje en 
water, met een bakje water en ontsmettingsmiddel.  
 
Omdat kinderen zich vaak schamen als hoofdluizen worden aangetroffen, wordt aan hen geen 
mededeling gedaan. Bij twijfel worden de ouders gebeld, met de vraag er thuis ook goed naar te 
kijken. Als ouders constateren dat er inderdaad luizen zijn aangetroffen, wordt de desbetreffende 
‘luizenmoeder’ daarover teruggebeld.  
 
De hoofdluiscommissie beveelt geen bestrijdingsmiddelen aan. Mocht behandeling voor ouders 
financieel een probleem zijn, kan contact worden opgenomen met de directeur. De gereedschappen 
e.d. die de luizenbrigade nodig heeft worden door school vergoed. De coördinator zorgt dat deze 
aanwezig zijn en, indien nodig, aangevuld worden. Ook zorgt de coördinator voor de ‘bemanning’ van 
de hoofdluiscommissie. Aanmelding daarvoor kan door middel van het formulier ouderhulp.  
 
In het adressengedeelte van de schoolgids wordt de naam en het telefoonnummer van de 
coördinator vermeld. 


