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1 Voor de (pleeg)ouders/verzorgers  
Voor u ligt het luizenprotocol, een belangrijk protocol. Hoofdluis is helaas ook op onze school een 

(veel) voorkomend beestje is. Waarom dit protocol? Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van 

het luizenprotocol dat op de Waterlandschool gehanteerd wordt, dit omdat u als 

(pleeg)ouder/verzorger een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van hoofdluis. Wij vragen u dan 

ook dit protocol met zorg door te lezen en bij eventuele vragen u te richten tot het 

verantwoordelijke controleteam binnen onze school. De contactgegevens van dit team vindt u 

verderop in dit document.  

Wij willen benadrukken dat het beslist niet erg is als uw kind hoofluis heeft. Het is betrekkelijk 

onschadelijk, maar het kan veel jeuk geven. Door te krabben kunnen er infecties ontstaan. Het 

krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met lichamelijke hygiëne.  

2 Doel van het protocol 
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van het luizenprotocol. Het doel van dit protocol is om u 

kennis te laten nemen van het luizenbeleid dat wordt gehanteerd op school.  

3 Luizenprotocol 

3.1 Controle na elke vakantie  
In de eerste week na de vakantie worden alle kinderen van de hele school door het vaste 

controleteam gecontroleerd op luizen. De dag van controle wordt afgestemd met de leerkrachten.  

Als er geen neten en/of luizen worden geconstateerd in de klas herhaalt de controle zich na de 

eerstvolgende vakantie.  

Het is belangrijk dat we documentatie bijhouden per klas om een goede opvolging van de 

luizencontroles te kunnen waarborgen. In de school is een map aanwezig met een controlelijst per 

klas, deze lijst wordt na elke controle bijgewerkt.    

3.2 Ouders constateren luizen zelf 
Wanneer (pleeg)ouders en/of verzorgers buiten de controles om ontdekken dat het kind luizen en/of 

neten heeft, dient er direct contact opgenomen te worden met de leerkracht. De leerkracht koppelt 

dit terug naar het controleteam zodat er weer een gehele controle in de klas uitgevoerd kan worden. 

Ook informeert de leerkracht alle (pleeg)ouders / verzorgers van de desbetreffende klas. 

3.3 Luizen/neten geconstateerd  
Er zijn luizen en/of neten geconstateerd bij uw kind, wat nu?  

3.3.1 Uw kind heeft neten  
Als er alleen neten worden geconstateerd bij uw kind, mag het kind gewoon de klas weer in.  

Het controleteam neemt contact op met de (pleeg)ouder/verzorger om het behandelplan door te 

nemen.  

De te nemen stappen door (pleeg)ouder/verzorger:  

1. Behandelen met de daarvoor bestemde middelen (zie Bijlage 1.)  

2. Kammen met een luizenkam elke dag voor tenminste 7 dagen lang.  

3. Bij lang haar, de haren in een staart en/of vlecht als het kind naar school gaat. 

4. Neten zoveel mogelijk ook met de hand verwijderen. 

5. Het hele gezin wordt gecontroleerd. 
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We benadrukken dat het van belang is om te behandelen zoals voorgeschreven en met de juiste 

middelen. Het gaat voornamelijk om het werkzame bestandsdeel dimeticon. (zie bijlage 1.) Alleen dit 

middel werkt goed en snel bij het bestrijden van hoofdluis.  

 

De te nemen stappen door het controleteam: 

1. Bij constatering van tenminste één kind met neten, wordt de gehele klas de daaropvolgende 

week nogmaals gecontroleerd.  

2. Is de gehele klas neetvrij? De eerstvolgende controle vindt plaats in de eerste week na de 

volgende vakantie. 

 

2.1 Zijn er wederom neten geconstateerd bij dezelfde kind(eren), het controleteam neemt 

wederom contact op met de (pleeg)ouders/verzorgers. 

 

2.2 Zijn er neten geconstateerd bij andere kinderen in de klas? Het controleteam neemt 

contact op met de (pleeg)ouders/verzorgers van het kind en neemt de te nemen stappen 

door zoals beschreven in paragraaf 3.3.1. 

Zo lang er neten worden geconstateerd in de klas blijft de controle zich wekelijks herhalen.  

3.3.2. Uw kind heeft luizen  
De te nemen stappen blijven hetzelfde. Echter als er bij controle meedere levende luizen worden 

geconstateerd bij één of meerdere kinderen, kan er een verzoek komen om uw kind op te komen 

halen. Het is vervelend om uw kind van school te moeten halen, luizen wachten echter niet en 

worden snel overgedragen. Het desbetreffende kind moet snel worden behandeld.  

Het behandelplan zoals beschreven in paragraaf 3.3.1. moet worden opgevolgd. Het controleteam is 

verantwoordelijk om wekelijks te controleren totdat de gehele klas luis en/of neetvrij is. Is een klas 

luis/neetvrij? De eerste controle vindt plaats na de eerstvolgende vakantie.  

3.3.3. Advies GGD en/of huisarts 
Het controleteam kan ouders/verzorgers adviseren contact op te nemen met de GGD en/of huisarts. 

3.3.4. Privacy  
Het is van belang dat de school en het controleteam secuur met de gegevens van de kinderen om 

gaan. De documentiemap wordt bewaard bij de administratie en is alleen inzichtelijk voor het 

controleteam en leerkrachten. 

Het controleteam belt de (pleeg)ouders/verzorgers op bij constatering van neten en/of luizen. Het 

controleteam doet in principe geen uitspraken tegen de kinderen over het wel of niet hebben van 

neten en/of luizen. Dit om eventueel pestgedrag te voorkomen. 

3.4 Hulp vanuit school  
Het controleteam realiseert zich dat er soms geen financiële middelen zijn om zorg te dragen voor 

het juiste bestrijdingsmiddel. Om deze drempel weg te nemen, zijn de juiste middelen voorradig op 

school. Mocht het nodig zijn, dan kunt u hier naar vragen bij het controleteam.  
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3.5 Het controleteam   
Het luizenteam voor schooljaar 2022-2023 bestaat uit: 

Kirsten   0642799961 

Hester  0620203939 

Hannah  0634927270 

4 Tot slot  
Het opvolgen van het behandelplan is belangrijk.  De afgelopen jaren is gebleken dat de 

Waterlandschool niet van het luizenprobleem afkomt op het moment dat er soepel met de regels om 

wordt gegaan. Uw medewerking is nodig om tot een goed resultaat te komen. 
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Bijlagen 

 

1 Bestrijdingsmiddel  
Het is van belang dat het bestandsdeel Dimeticon aanwezig is in een luizenshampoo, er zijn veel 

middelen met dit bestandsdeel, o.a. het middel van de Kruidvat bevat dit bestandsdeel, maar er zijn 

ook veel andere merken te krijgen.  
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2 Preventief bestrijden  
Dit middel kan gebruikt worden om preventief te bestrijden, dit is echter niet verplicht. Dit middel 

zorgt er voor dat neten zicht niet kunnen hechten aan het haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


