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Algemeen: 

 De hoofdluiscontrole wordt (in principe) gedaan door luizenouders. 

 Alle ouders worden verzocht om de avond voor de controle zelf thuis hun 

eigen kinderen uit te kammen. 

 Alle ouders worden verzocht om de kinderen op de dag van controle niet van 

ingewikkelde kapsels (zoals vlechten, staartjes of knotjes) te voorzien. 

 Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Verdere acties worden door 

een School Coördinator Hoofdluis en eventueel het schoolteam (verspreiding 

brief e.d.) uitgevoerd. 

 Plaats van de controle: in de klas,in overleg met leerkracht. Groep 1 en 

groep 2 in de lerarenkamer. 

 Een luizenouder blijft te allen tijden discreet, de resultaten van de controle 

worden alleen met leerkracht, School Coördinator Hoofdluis en directeur 

gedeeld. 

 U bent luizenouder voor een heel schooljaar. Aan het einde van het 

schooljaar zal de School Coördinator Hoofdluis u vragen of u het jaar erna 

weer beschikbaar bent. 

 

Planning controles: 

 Controle vindt altijd plaats op de eerste woensdagochtend na elke 

schoolvakantie. 

 Alle klassen worden op deze ochtend gecontroleerd. 

 De School Coördinator Hoofdluis communiceert de kalender voor het hele 

schooljaar aan het begin van het jaar. 

 (Luizen)ouders en leerkrachten kunnen per mail worden herinnerd aan de 

controle. 

 Indien u onverhoopt niet kunt op de afgesproken datum informeert u de 

School Coördinator Hoofdluis tijdig zodat vervanging geregeld kan worden. 

 

School Coördinator Hoofdluis: 

 De School Coördinator Hoofdluis is verantwoordelijk voor de organisatie van 

de luizencontroles en aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Het is een ouder 

van school die deze taak voor (ten minste) 1 schooljaar op zich neemt. 
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De controle zelf: 

 De School Coördinator Hoofdluis zorgt dat er een indeling wordt gemaakt 

onder de luizenouders wie welke groep gaat controleren. 

 Er wordt per groep in de eigen klas gecontroleerd door 2 á 3 luizenouders. 

Ook wordt aan de leerkracht gevraagd of deze gecontroleerd wil worden (dit 

heeft de voorkeur i.v.m. het voorbeeld voor de groep). 

 Alle groepen worden op dezelfde dag gecontroleerd. 

 Voor controle van elk kind vraagt de luizenouder de naam van het kind; dit 

om in geval van een hoofdluisconstatering, bij het kind, dit te kunnen 

registreren en ernaar te kunnen handelen. 

 De klaargelegde cocktail/satéprikkers worden gebruikt om het haar in 

strengen te verdelen en te controleren. Na de controle van elk kind worden 

de cocktailprikkers weggegooid en nieuwe genomen. We gebruiken geen kam 

vanwege de kans op besmetting. 

 Bij controle van het haar extra aandacht geven aan de warmste plaatsen op 

het hoofd: Achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony. 

 Aan de kinderen wordt geen melding gedaan van de bevindingen. 

 Afwezige kinderen worden zo snel mogelijke gezien (van de coördinator 

krijgt de familie een brief waarin wordt gevraagd om hun kinderen zelf te 

controleren). 

 Bij constatering van besmetting van kinderen uit een klas, worden de ouders 

van desbetreffende kinderen gebeld en overlegd of het kind direct wordt 

opgehaald.  

 Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis waarin staat vermeld dat er 

hoofdluis is geconstateerd. 

 Na een week wordt de klas weer gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt 

herhaald tot er geen hoofdluis meer wordt geconstateerd. 

 Bij een tussentijdse melding neemt de leerkracht contact op met de School 

Coördinator Hoofdluis of omgekeerd. 

 

Werkzaamheden na de controle bij constatering van luizen: 

 Na de controles even bij elkaar komen en verslag doen aan de School 

Coördinator Hoofdluis. 

 Kopiëren van de benodigde brieven door de School Coördinator Hoofdluis en 

deze geven aan de leerkracht. 

 Nacontrole plannen over een week.  

 De School Coördinator Hoofdluis neemt contact op met de ouders van het 

kind waarbij levende  luizen en of neten zijn aangetroffen. 
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Instructie voor de leerkracht: 

 De leerkracht krijgt van de luizenouder de namen van de kinderen met luis. 

 Iedere leerling uit de groep krijgt een brief + bijlage mee. (deze ontvangt u 

van de School Coördinator Hoofdluis) 

 Zorg voor het tegengaan van verspreiding. (Capes onder de aandacht) 

 Vraag aan ouders hoe het gaat met de bestrijding van de luizen. 

 Meldt tussentijdse melding van hoofdluis bij de School Coördinator 

Hoofdluis. 

 Bij vragen van ouders wordt door verwezen naar de website van het 

Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Ook kan het hoofdluisprotocol van de 

Wilhelminaschool mee worden gegeven. 
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Contactgegevens School Coördinator Hoofdluis en luizenouders: 

School Coördinator Hoofdluis:  

Ouder van:  

Telefoonnr:  06-nummer:  

  

School Coördinator Hoofdluis:  

Ouder van:  

Telefoonnr: 06-nummer: 

  

Luizenouder:  

Ouder van:  

Telefoonnr: 06-nummer: 

  

Luizenouder:  

Ouder van:  

Telefoonnr: 06-nummer: 

  

Luizenouder:  

Ouder van:  

Telefoonnr: 06-nummer: 

  

Luizenouder:  

Ouder van:  

Telefoonnr: 06-nummer: 

  

Luizenouder:  

Ouder van:  
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Telefoonnr: 06-nummer: 

 

Plankalender hoofdluiscontrole (1e woensdag na vakantie): 

Dag: Datum: Tijd: 
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Brief ouders constatering hoofdluis in groep kind: 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In de groep van uw kind is vandaag hoofdluis geconstateerd. De ouders van 

de/het desbetreffende kind(eren) worden persoonlijk hiervan op de hoogte 

gesteld. Vanwege deze constatering wordt er volgende week wederom 

gecontroleerd. 

Ondanks zorgvuldige controle, kunnen wij natuurlijk iets over het hoofd zien. 

Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw kind zelf ook te controleren. Het advies 

uit ons hoofdluisprotocol is om goed te kammen. U kunt dit nalezen op de site 

van de school: www.wilhelminawoerden.nl onder het kopje ‘Informatie – 

school’.  

Mocht u bij uw kind hoofdluis of neten ontdekken, wilt u dat dan melden aan de 

leerkracht van uw kind? Het verzoek aan u is om dit dan direct aan te pakken. 

Vergeet u bij het kammen uw eventuele andere gezinsleden niet? 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Beersma 

Coördinator ‘kriebelteam’ 

monquebeersma@outlook.com 

 

http://www.wilhelminawoerden.nl/
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Brief ouders constatering hoofdluis bij kind: 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

Bij uw zoon/dochter is hoofdluis geconstateerd. 

Wij vragen u dringend om uw zoon/dochter thuis zelf, nogmaals, te 

controleren. Voor kaminstructies kunt u het Hoofdluisprotocol van school 

raadplegen. Het Hoofdluisprotocol kunt u vinden op 

www.wilhelminawoerden.nl, onder het kopje ‘Informatie - School’. 

Het verzoek aan u is om direct met een behandeling te beginnen. Vergeet 

daarbij de andere gezinsleden niet. 

Wegens de constatering van hoofdluis wordt de groep volgende week nogmaals 

gecontroleerd. U wordt verzocht uw zoon/dochter op deze dag niet van een 

bewerkelijk kapsel te voorzien. 

Uit voorzorg en om verspreiding te voorkomen kunnen de kinderen tijdens hun 

bezoek aan een (sport)-club de jas in een luizencape/plastic tas op de kapstok 

hangen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Monique Beersma 

Coördinator ‘kriebelteam’ 

monquebeersma@outlook.com 

 

WilhelminaWoerden.nl
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Over hoofdluis: 

Er is veel informatie over hoofdluis beschikbaar. Wij (LSH) hebben de belangrijkste 

informatie voor u verzameld (bron RIVM). 

Hoofdluis voorkomen: 

Ook bij hoofdluis geldt: Voorkomen is beter dan genezen, dus ons advies is:  

REGELMATIG KAMMEN!  

Kam liefst elke week na het haren wassen maar in ieder geval: 

 voorafgaand aan een controle op school; 

 als er hoofdluis in de klas of bij bekenden geconstateerd is; 

 als u uw kind regelmatig ziet krabbelen. 

Hoe zien luizen en neten eruit? 

 

Figuur: foto luis en neet 

Opsporen van hoofdluizen: 

De aanwezigheid van luizen kan worden vastgesteld door het haar te kammen 

met een netenkam boven een stuk wit papier. De luizen zullen op het papier 

vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Daarnaast kan het 

haar achter de oren en in de nek worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

luizen. Deze methode gaat echter gepaard met een groot aantal vals-positieve 

(30%) of vals-negatieve (10%) bevindingen. 

Zie: Kaminstructies voor ouders. 

Hoofdluis behandelen: 

Het kan natuurlijk toch gebeuren dat een of meerdere leden van uw gezin toch 

hoofdluis hebben opgelopen. Omdat luizen overlopers zijn, is de kans groot dat 

andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang met een 

netenkam het hele gezin te controleren.  
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Voor uitgebreide behandelinstructies, zie: Het LSH 5-stappenplan tegen 

hoofdluis.



 

12 
 

 

Kaminstructies voor ouders: 

Hoofdluis preventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op 

school is een extra controle. Kam de avond voor elke luizencontrole op school thuis 

uw kind(eren) met de netenkam! 

Waarom? 

Naast de controle op school moet u zelf thuis controleren om 2 redenen: 

 We vinden bij de controle op school natuurlijk liever geen luizen. Als 

iedereen thuis alvast controleert is de controle snel klaar. Prettig voor de 

luizenouders, uzelf en vooral voor uw kind. 

 Op school wordt er niet gekamd. De kans dat er dan iets over het hoofd 

gezien wordt is best groot. 

Hoe? 

1. Kam het haar goed uit met een gewone kam of borstel. 

2. Kam scheidingen in het haar en verdeel het haar in strengen. 

3. Gebruik een netenkam. Begin dicht bij het hoofd en kam in een keer door tot 

aan het einde van de streng. Kam boven wit papier of de wasbak. Luizen vallen op 

het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde 

spikkels. Inspecteer in ieder geval het haar achter de oren en in de nek goed.  

 

Figuur: Neet en luis 
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Figuur: Netenkam 
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Het LSH - 5 stappenplan tegen hoofdluis 

 

Hoofdluis. Het kan iedereen overkomen.  

 

Jaarlijks krijgt zo’n 10 % van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis 

is niet gevaarlijk, maar wel lastig. Als u hoofdluis aantreft is dat geen reden voor 

paniek. In dit plan leest u hoe u er zo snel mogelijk weer vanaf komt. 

Sterkte ermee! 

 

Welke methode is de beste? 

Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen: 

1. Nat kam methode 

2. Behandelingen van het haar met een chemisch of fysisch bestrijdingsmiddel; 

 

Het voordeel van de nat kam methode is dat het goedkoop is en dat u geen 

schadelijke middelen gebruikt. Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat 

de kans dat u een luis over het hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot 

is.  

Chemische of fysische antihoofdluismiddelen koopt u bij de drogist of apotheek. 

Chemische bestrijdingsmiddelen werken op basis van Malathion of Permetrine, ze 

vergiftigen de luis. Deze middelen zijn reeds lange tijd op de markt. Daarnaast zijn 

er sinds enige tijd in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als 

werkzaam bestanddeel Dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft een 

fysische werking: bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, 

waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. Evenals de nat kam methode 

leidt deze behandeling niet tot resistentie-ontwikkeling. 

 

Van overige methoden, bv etherische oliën, elektrische luizenkam is de werking 

niet aangetoond. Deze worden dan ook afgeraden. 

 

Stap 1 - Voorbereiding 

Kies voor de nat kam methode of voor een bestrijdingsmiddel. Zorg dat u de 

gewenste producten in huis hebt, of haalt. Zorg dat u sowieso een netenkam (zie 

afbeelding) in huis hebt. 

Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel of de wastafel. Het verschil 

tussen dode en levende neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde) neten 

zitten vlakbij de hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege) neten groeien mee 

met het haar en zitten verder van de hoofdhuid verwijderd.  
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Stap 2. - Behandelen 

Als u voor een bestrijdingsmiddel gekozen hebt:  

Behandel de besmette gezinsleden met het middel, conform de instructies in de 

bijsluiter. BEHANDEL NIET PREVENTIEF MET LOTION TEGEN HOOFDLUIS! Dit 

werkt resistentie in de hand.  

Bij de nat kam methode: 

Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit. Breng vervolgens ruim 

crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit. 

 

Stap 3 - Kammen 

Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Kam vervolgens alle luizen en 

neten uit het haar met een goede netenkam. Dit is een onmisbaar onderdeel van 

elke behandeling.  

Lukt het niet de neten in 1 keer uit te kammen, maak dan het haar nogmaals nat 

met een mengsel van warm water met azijn, dan laten de neten beter los.  

U kunt de neten het beste uit het haar verwijderen door de haren met neten weg 

te knippen, of tussen de nagels de neten van het haar trekken. 

 

Om alle haren te kammen zijn minstens dertig slagen nodig, dat kost al gauw meer 

dan twintig minuten, afhankelijk van de bos haar.  

 

Maak de luizenkam na gebruik van elk gezinslid steeds grondig schoon. Dit kan het 

beste gebeuren door de kam 1 minuut in water uit te koken. 

 

Stap 4 – informeer uw omgeving 

Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten. 

Waarschuw ook de ouders/verzorgers van vriendjes/vriendinnetjes, een logeetje, 

sportverenigingen etc. zodat daar ook gecontroleerd kan worden.  

 

Stap 5 – Blijf alert 

Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als u opnieuw (levende) hoofdluizen bij 

gezinsleden constateert, volgt u het stappenplan opnieuw vanaf stap 1. Blijf na 14 

dagen alle gezinsleden 1 keer per week controleren met netenkam, zeker zolang er 

hoofdluis heerst. 

 

Let Op - Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig. 

Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken. 

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende 

maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen 
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van de auto of het gebruik van luizen capes. Dat scheelt heel veel tijd en stress! 
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Nat kam methode instructie: 
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Informatie, tips en verwijzingen: 

 

Het Klokhuis: 

In februari 2012 heeft het NTR kindertelevisieprogramma “Het Klokhuis” een 

aflevering gewijd aan het onderwerp hoofdluis. Deze aflevering is op YouTube te 

bekijken. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JPD0b1rnD4M 

 

De levenscyclus van de hoofdluis: 

   

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JPD0b1rnD4M
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Landelijk Steunpunt Hoofdluis: 

Veel informatie uit het Hoofdluisprotocol van Wilhelminaschool Woerden komt van 

de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Zij houden hun informatie up-to-

date aan de richtlijnen van het RIVM 

 

Over het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH): 

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) wil dat er een einde komt aan 

hoofdluis! Jaarlijks krijgen ongeveer 240.000 kinderen op de basisschool te 

maken met deze jeukende parasiet. Dit wil zeggen dat 15% van alle kinderen 

tussen 4-12 jaar besmet worden met hoofdluis. 

 

Hoofdluis verminderen 

De doelstelling van het LSH is om het aantal besmettingen te verminderen. Dit 

gaan we halen door: 

- actieve voorlichting naar ouders en scholen, bijv. de organisatie van de 

jaarlijkse Luizendag; 

- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 

 

Landelijk Steunpunt Hoofdluis 

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis is een vereniging opgericht door ouders. Wij 

vinden dat hoofdluis in deze tijd helemaal niet meer voor zou hoeven komen. 

Met een structurele aanpak op scholen, actieve voorlichting, en het stimuleren 

van wetenschappelijk onderzoek moet dat lukken! 

 

Het webadres van het LSH: 

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 

 

Het webadres van het RIVM: 

www.RIVM.nl 

 

 

 

Tip voor hoofdluisbestrijding: 

XT-Luis lotion is een hoofdluisbestrijdingsmiddel dat werkt op basis van de stof 

dimeticon(eerder in dit hoofdluisprotocol genoemd). Enkele ouders van de Wilhelminaschool 

hebben dit product reeds met succes in de praktijk toegepast. Lees voor gebruik de 

bijsluiter.  Het webadres van XT-Luis: www.xtluis.nl 

 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pg=Luizendag_2013&pid=96
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.xtluis.nl/

