
1 
 

 

 

Hoofdluisprotocol 

Januari 2017 
 

Jaarlijks krijgt zo'n 10 % van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. 
Hoofdluis is niet gevaarlijk maar wel lastig. Hoofdluis is vooral een probleem 
voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar 
veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van 
de één naar de ander worden overgebracht.  

Om een hoofdluis epidemie te voorkomen zijn er regels (het Hoofdluisprotocol) 
vastgesteld. Deze regels zijn afgestemd met de GGD, het Luizenteam, ouders 
(OR en MR) en leerkrachten. De regels worden uitgereikt aan de ouders van 
nieuwe leerlingen en zijn te vinden op de website. 

Preventie 

Hoofdluispreventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole 

op school is een extra controle en moet gezien worden als ondersteuning voor 

de ouders. Kam de avond voor elke luizencontrole op school thuis je kind(eren) 

met een luizenkam/netenkam. Sowieso is thuis regelmatig controleren de beste 

optie om hoofdluis te voorkomen.  

 

Waarom? 

Naast de controle op school moet je 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, 

jezelf en vooral voor je kind.  

- Op school wordt er alleen gecontroleerd en niet gekamd. De kans dat er iets 

over het hoofd gezien wordt, is aanwezig.  

Hoe? 

Het controleren op hoofdluis kost ongeveer 10 minuten per gezinslid. Het enige 

dat je nodig hebt is een luizenkam/netenkam. 

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 luizenkam/netenkam. Begin dicht bij het hoofd en kam in één 

keer door tot aan het einde van de streng. Kam boven wit papier of de wasbak. 
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Luizen vallen (indien aanwezig) dan op het papier of in de wasbak. Luizen zijn 

grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels en neten zijn grijs-wit. Inspecteer 

het haar achter de oren en in de nek extra goed.  

 

 

 
Figuur: Neet en luis 

 

Controleer steeds of er een luis of neet in de kam is achtergebleven. Maak de 

kam na gebruik schoon met water en zeep.  

Luizen of neten gevonden? Als je een luis of neet hebt gevonden is het tijd voor 

actie. Als gestart is met de behandeling kan het kind de volgende dag gewoon 

naar school - met een briefje voor de juf/meester dat er luis gevonden is en dat 

de behandeling is gestart. Thuis een besmetting constateren is prettiger voor 

het kind, de ouders en de school! Wanneer er bij een kind luis geconstateerd is, 

is het belangrijk dat thuis het hele gezin wordt gecontroleerd en zonodig ook 

wordt behandeld.  

Controle op school 

Binnen het Luizenteam van OBS Samen Een zijn twee coördinatoren, één voor 

de groepen  op de begane grond en één voor de groepen op de 

bovenverdieping: zij zorgen ervoor dat het protocol wordt nageleefd en zijn 

aanspreekpunt voor ouders, het team en de school. 

Direct in de eerste week na elke vakantie worden alle kinderen op school 

gecontroleerd door het luizenteam. De coördinatoren stemmen de precieze 

dag van controle af met de leerkracht.  

Plukje voor plukje wordt het gehele haar met de handen gecontroleerd. Daarbij 

wordt extra gekeken naar de nek, achter de oren, de pony en vooral dicht op 

de hoofdhuid.  
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Als er hoofdluis is geconstateerd wordt door de leerkracht gebeld met de 
ouders. Het is noodzakelijk dat de ouders direct op dezelfde dag starten met 
het kammen (= de behandeling) en dit 14 aansluitende dagen volhouden. Als 
de ouders dit willen worden zij door de school in staat gesteld hun kind op te 
halen en gelijk te starten met de behandeling. Direct daarna wordt het kind 
weer op school verwacht.  
 

Ouders van de groep waarin luis is geconstateerd wordt via een mail gevraagd 

hun kind thuis ook te controleren. Dit is belangrijk omdat hoofdluis zich erg 

snel verspreidt. Zolang er op school of bij vriendjes en vriendinnetjes luizen 

voorkomen, is het nodig te blijven controleren. Als één of twee kinderen in de 

omgeving luizen hebben, is eens per week genoeg. Zijn er meer kinderen 

besmet, controleer dan elke avond. 

De betreffende groep wordt na twee weken opnieuw op school gecontroleerd. 

Wanneer bij hetzelfde kind opnieuw luis wordt geconstateerd wordt dezelfde 

procedure herhaald. Bij de derde keer dat er bij hetzelfde kind luis wordt 

geconstateerd zal de directeur contact opnemen met de ouders voor een 

gesprek en hen vragen advies in te winnen bij de verpleegkundige 

jeugdgezondheidszorg Amstelland, Mireille Caarls (020-5555982).  

Het Luizenteam houdt alle resultaten van de controle alleen bij op de checklist. 

Deze informatie wordt discreet behandeld.  

Behandeling 

Als je hoofdluis aantreft is dat geen reden voor paniek. Hieronder lees je welke 
methodes er zijn en welke stappen je als ouder moet ondernemen om er zo 
snel mogelijk vanaf te komen.  

 
Methodes om hoofdluis te behandelen  
Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen: 
1. Nat Kam methode  
2. Behandelen van het haar met een antihoofdluismiddel in combinatie met 
kammen 
 
Het voordeel van de nat kam methode is dat het goedkoop is en geheel 
natuurlijk. Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je 
een luis over het hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot is.  
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Antihoofdluismiddelen koop je bij drogisterijen, apotheken en supermarkten 
en zijn op basis van permetrine, malathion en dimeticon. Chemische 
bestrijdingsmiddelen werken op basis van malathion of permetrine, ze 
vergiftigen de luis. Middelen op basis van dimeticon werken op een fysische 
manier. Evenals de nat kam methode leidt een behandeling met dimeticon niet 
tot resistentieontwikkeling. Middelen op basis van dimeticon zijn mede daarom 
ook aanbevolen door het RIVM en dan specifiek een geregistreerd 
geneesmiddel. Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen 
effectief. 
 
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 antihoofdluismiddel in combinatie 
met kammen. Zorg dat je de gewenste producten in huis hebt, of haalt. Het is 
altijd verstandig om preventief een antihoofdluismiddel in huis te hebben. Zorg 
dat je sowieso ook een luizenkam/netenkam 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.  
 
Stap 2. - Behandelen  
Als je voor een antihoofdluismiddel gekozen hebt: Behandel de besmette 
gezinsleden met het middel, conform de instructies in de bijsluiter of de 
gebruiksaanwijzing. Behandel niet preventief met middelen tegen hoofdluis! 
Dit heeft namelijk geen zin en indien chemische producten gebruikt worden, 
werkt dit resistentie in de hand.  
 
Stap 3 - Kammen  
Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Was het haar met gewone 
shampoo en spoel het haar uit. Breng vervolgens ruim crèmespoeling in het 
haar en spoel dit NIET uit. Kam vervolgens alle luizen en neten uit het haar 
volgens de kaminstructies onder het kopje Preventie bovenin dit document . 
Hoofdluizen leggen hun eitjes 's nachts. Als uw kind overdag is besmet, en u 
spoort 's avonds de luizen op, kunt u voorkomen dat ze eitjes leggen. 

Lukt het niet de neten in één keer uit te kammen, maak dan het haar nogmaals 
nat met een mengsel van warm water met azijn, dan laten de neten beter los. 
Je kunt de neten het beste uit het haar verwijderen door de haren met neten 
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weg te knippen, of tussen de nagels de neten van het haar trekken. Om alle 
haren te kammen zijn ongeveer dertig slagen nodig, dat kost al gauw meer dan 
vijftien minuten, afhankelijk van het haar. Maak de luizenkam/netenkam na 
gebruik van elk gezinslid steeds grondig schoon met water en zeep of door de 
kam 1 minuut in water uit te koken.  
 
Stap 4 - informeer je omgeving  
Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders 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 je opnieuw (levende) hoofdluizen 
constateert, volg je het stappenplan opnieuw vanaf stap 1. Blijf na 14 dagen 
alle gezinsleden één keer per week controleren met een luizenkam/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 van de auto of het gebruik van luizencapes of -zakken. Dat kan 
veel tijd en stress schelen! 

 

Uitgebreide informatie over het behandelen van hoofdluis is te vinden op 

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  

Luizenteam OBS samen Een: 

Coördinator begane grond: Anne-Marije van Straten (ouder groep 1/2 A) 

Coördinator bovenverdieping: Marije van de Pavert (ouder groep 5/6)  

 

 

Disclaimer De informatie is gebaseerd op de richtlijn hoofdluis van het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu). Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

 

http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/

