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LUIZEN EN NETEN PROTOCOL 
 
 
 
A.       TAKEN LUIZENCOÖRDINATOR  

 De luizencoördinator zorgt ervoor dat de klassenouders voor elke luizencontrole ouders 
hebben geregeld die controleren. Dit gebeurt door middel van een mailtje naar de 
groepsouders. Deze mail wordt verstuurd door de leerkracht van de groep.  

 De luizencoördinator levert na de zomervakantie een bijdrage over luizenbeleid voor de 
nieuwsbrief. 

 De luizencoördinator zorgt voor voldoende netenkammetjes, ontsmettingsdoekjes en 
ontsmettingsmateriaal per klas.  

 De luizencoördinator zorgt voor brieven voor de ouders van kinderen met neten of luizen (zie 
bijlage 1 en 2). 

 
 
 
B.      LUIZENCONTROLE 

 Op de eerste maandag na iedere schoolvakantie van 1 of meer weken, vindt er een 
luizencontrole plaats. 

 Iedere klas heeft eigen materiaal om luizen te pluizen, namelijk 5 kammetjes, sateprikkers, 
alcoholdoekjes, handgel en een instructiekaart. 

 Na de controle zorgt de leerkracht voor het schoonmaken van de kammetjes. Dit kan door 
middel van afwassen.  

 Bij aangetroffen luizen in de unit wordt de controle wekelijks herhaald. 

 Bij aangetroffen neten worden alleen de desbetreffende kinderen een week later weer 
bekeken.  

 Nieuwe luizenouders krijgen met behulp van de instructiekaart een instructie hoe zij luizen 
moeten controleren. Bij vragen kunnen zij bij de luizencoördinator terecht. 

 De bevindingen van de controles worden per groep genoteerd. Deze notities worden bewaard 
door de leerkrachten in de groepsmap. 
 
 
 

C.      WAT TE DOEN BIJ CONSTATERING LUIZEN OF NETEN 

 De luizenouder geeft aan de leerkracht  door bij welke kinderen luizen of neten zijn 
aangetroffen. Deze informeert de directie hierover. 

 De directie belt bij constatering van luizen de ouder van het kind. 

 De ouders van het kind worden verzocht het kind zo spoedig mogelijk op te halen of er zorg 
voor te dragen dat een ander het kind ophaalt. Zij krijgen dan een instructiebrief   (Bijlage 1)  
mee hoe zij hun kind/gezin moeten behandelen.  

 De leerkrachten van de unit waar luis is geconstateerd zorgen ervoor dat er diezelfde dag nog 
een mailtje naar de ouders van de groep gaat. In dat mailtje staat dat er luis is geconstateerd in 
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de unit en of ouders hun kind extra willen controleren. Ook staat er in dat de komende 
maandag er weer wordt gecontroleerd. De groepsouders worden gevraagd of zij dan voor 
ouders die controleren willen zorgen. ( Bijlage 2) 

 Bij constatering van neten, informeert de leerkracht bij het uitgaan van de school de ouder en  
krijgt het kind de ouderbrief mee .(Bijlage 1) 

 
 
D. WAT TE DOEN BIJ CONSTATERING LUIZEN OF NETEN BUITEN DE OFFICIEEL GEREGELDE 
ONDERZOEKEN 

 Bij constatering op school belt de directie de ouders.  De ouders van het kind dienen het kind zo 
spoedig mogelijk op te halen of er zorg voor te dragen dat een ander het kind ophaalt. Het 
betreffende kind moet direct behandeld worden door de ouders, zie hiervoor de ouderbrief. 
(Bijlage 1) 

 Als de hoofdluis door ouders thuis is geconstateerd meldt de ouder dit aan de desbetreffende 
leerkracht. De ouders dienen het kind behandeld te hebben voordat het naar school komt.  

 In de unit waar luis is geconstateerd wordt door de bouwcoördinator de “grote luis” 
opgehangen zodat alle ouders hun kinderen extra kunnen controleren. 

 De leerkrachten van de unit waar luis is geconstateerd zorgen ervoor dat er diezelfde dag nog 
een mailtje naar de ouders van de groep gaat. 

 Na 7 dagen moet de betreffende unit opnieuw gecontroleerd worden door de luizenouders. De 
bouwcoördinator regelt met de leerkrachten de datum van de controle. De leerkrachten 
regelen, via de klassenouder, hulpouders voor de controle.  
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Bijlage 1 

 
 

BRIEF VOOR OUDERS 
Hoe te handelen bij luizen en neten 

 
1 Controleer alle leden van het gezin 

 Kijk goed op de hoofdhuid van de personen, warme plaatsjes zijn favoriet  
( Bijvoorbeeld rondom de oren en in de nek)  
Neten, de eitjes van de hoofdluis, zien er uit als  witte schilfertjes die vastzitten                       
aan het haar. 

2 Bestrijding van de luizen op alle geïnfecteerde personen in het gezin !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Een foto van een volwassen luis en een neet ( luizeneitje) 
 
 

 
 
Er zijn twee manieren om van de luizen af te komen: 
 

1) Twee weken lang elke dag kammen met een netenkam (daarmee vang je zowel luizen als 
neten). Het dagelijks uitkammen van de luizen en neten (dood of levend) voorkomt dat 
tussentijds uitgekomen nimfen uitgroeien tot volwassen luizen en voorkomt daarmee dat 
nieuwe eitjes gelegd worden. Gebruik crèmespoeling om pijnloos te kammen. Vastgeplakte 
neten kun je eventueel losweken door een doekje met azijn op het haar te deppen.  

2) Twee weken lang elke dag kammen met een luizenkam en een anti-hoofdluismiddel gebruiken. 
Deze methode is bewezen het meest effectief te zijn.  
Er zijn vele middelen op de markt. Kies bij voorkeur voor een middel waar dimeticon in zit, 
daartegen kan de luis niet resistent worden.  
XTLuis is zo’n middel. 
 

Op de klokhuis site is een film over hoofdluis en het bestrijden daarvan te zien.  
http://player.omroep.nl/?aflID=13879628 

 
Het rijkinstituut voor Volkshuisvesting en milieu heeft deze richtlijnen over hoofdluis gemaakt: 
 
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI
_richtlijn_Hoofdluis 
 

http://player.omroep.nl/?aflID=13879628
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 Instructiekaart hoofdluiscontrole 
 

  
 
 

dit is een hoofdluis en een neet ( eitje van de luis)  
 

Kaminstructie voor de luizenkam 

• Kam het haar lok voor lok boven een wit vel papier  of een tafelblad.  Indien er hoofdluizen in het haar 

zitten, dan kunnen die je niet ontgaan bij het uitkammen boven zo'n lichte achtergrond. 

 

• Kam stevig over het hoofd, want juist daar zitten eventueel hoofdluizen. Let vooral op het haar achter 

de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony. 

 

• Als er hoofdluizen uit het haar komen, spoel ze weg met veel water. 

 

• Reinig na iedere controle de kam grondig (bijvoorbeeld afspoelen met heet  water of met 

ontsmettingsmiddel) om te voorkomen dat je de hoofdluis verspreidt. 
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Bijlage 2 

 
 

MAIL VOOR OUDERS 
 
 
Beste ouders, 
 
Vandaag is er in de unit hoofdluis geconstateerd. 
Wij vragen u om uw kind dagelijks te controleren om verdere verspreiding van hoofdluizen tegen te 
gaan. 
A.s. maandag is er opnieuw een hoofdluizen controle. 
Wilt u aan uw groepsouder doorgeven of u met de controle mee kunt helpen? 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

  
 
 

dit is een hoofdluis en een neet ( eitje van de luis)  
 

Kaminstructie voor de luizenkam 

• Kam het haar lok voor lok boven een wit vel papier  of een tafelblad.  Indien er hoofdluizen in het 

haar zitten, dan kunnen die je niet ontgaan bij het uitkammen boven zo'n lichte achtergrond. 

• Kam stevig over het hoofd, want juist daar zitten eventueel hoofdluizen. Let vooral op het haar 

achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony. 

• Als er hoofdluizen uit het haar komen, spoel ze weg met veel water. 

• Reinig na iedere controle de kam grondig (bijvoorbeeld afspoelen met heet  water of met 

ontsmettingsmiddel) om te voorkomen dat je de hoofdluis verspreidt. 

 


