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Protocol hoofdluisbestrijding basisschool de lage weide  
 
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te 
komen. Het heeft niets te maken met gewassen of ongewassen haar. Het is gewoon een kwestie van 
pech hebben. Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Dus hoe eerder we er bij zijn, hoe kleiner de kans 
is dat het probleem  zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van dit protocol is het terugbrengen van het aantal hoofdluisbesmettingen op onze 
school en het hoofdluisprobleem beheersbaar maken en houden op school. 
 
Op verzoek van ouders en leerkrachten willen we het probleem proberen te verkleinen, hieronder 
verstaan we dat het aantal uitbraken van hoofdluis en het steeds terugkeren ervan wordt verkleind. 
Het schooljaar 2011-2012 geldt als een pilotfase. Aan het begin van het schooljaar zal door de 
hoofdluiscoördinator worden geïnventariseerd hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Aan het eind 
van het schooljaar zal opnieuw worden vastgesteld of er positieve effecten behaald zijn. Hierna zal in 
overleg tussen hoofdluiscoördinator, MR en schoolleiding besloten worden of bovenstaand protocol 
gehandhaafd blijft 
 
Ouders 
Ouders dragen verantwoordelijkheid voor de controle en het verwijderen van hoofdluis. 
Ouders verzorgen zelf thuis regelmatige controle, op school vindt na-controle plaats. 
Met dit bewustwordingsproces en actieve benadering van en door ouders wordt met  
structurele hoofdluiscontrole het probleem meer beheersbaar. 
 
School 
De school faciliteert met tijd en middelen de structurele hoofdluiscontrole na elke schoolvakantie.  
Verder draagt de school verantwoordelijkheid voor de hygiëne binnen de school. (zoals stofzuigen 
lokalen en regelmatig wassen van verkleedkleren in de kleutergroepen). Leerkrachten dragen er toe 
bij het hebben van luizen uit de taboesfeer te halen door er met de kinderen over te praten. 
School stelt verder de volgende zaken beschikbaar aan de ouderwerkgroep: 

 Centraal contactpersoon voor de communicatie met de ouderwerkgroep,  

 Actuele leerlingenlijsten waarop bevindingen worden geregistreerd 

 Goede materialen, bijvoorbeeld satéprikkers, ontsmettingsmiddelen e.d. 
 
Ouderwerkgroep 
Er wordt een luizencoördinator aangesteld als aanspreekpunt tussen ouders en school. Verder is er 
een werkgroep bestaande uit een poule van circa. 30 vrijwilligers voor de hele school. De werkgroep 
wordt opgeleid krijgt instructie om de controle goed te kunnen uitvoeren. 
De werkgroep zorgt ervoor dat: 

 De informatie over het luizenbeleid bekend is bij de ouders. 

 Ouders op de hoogte gesteld worden van het tijdstip van de controles, 

 het schoolteam op de hoogte is van de controle. 

 Er een registratiesysteem is waaruit het aantal constateringen blijkt. 

 Er werkinstructies voor de ouderwerkgroep en communicatiemiddelen voor de ouders komen 
en deze up tot date blijven. 

 De ouderwerkgroep uit voldoende leden bestaat. 
 
 

 



 
Structurele hoofdluiscontrole: 

 De controle wordt georganiseerd door ouders en ook gedaan door ouders, onder 
verantwoordelijkheid van ouders, met steun van leerkrachten en directie. 

 De controle wordt uitgevoerd door de hoofdluiswerkgroep onder aansturing van de 
hoofdluiscoördinator. 

 De hoofdluiscontrole vindt plaats zo snel mogelijk na elke schoolvakantie van minimaal 1 
week lang. 

 Voorafgaand aan de controle gaat een attentiebrief mee naar huis, met hierin de  gewenste 
vóórcontrole thuis, de aankondiging van controle op school, en dus op die dag geen gel, 
staarten, vlechten e.d. in het haar. 

 Tijdens de controle gaan circa. 5 personen van de werkgroep tegelijk de klas in voor de 
controle van de kinderen in de klas. Op deze manier streven we naar minimale lestijdverlies. 

 Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn geboden tijdens en na de controles. 

 Ook neutraal blijven tijdens controle is van belang, d.w.z. een neutrale reactie bij constatering. 

 Bij twijfel bijv. een tweede check laten uitvoeren door andere ouder, wederom neutraal blijven. 

 Luizenouders vullen de actuele groepslijsten anoniem in middels vooraf afgestemde code. 

 Na constatering wordt alleen hoofdluiscoördinator ingelicht door luizenouder. 

 De hoofdluiscoördinator informeert de ouders over constatering en hoe te bestrijden, 

 De groepsleerkracht geeft de dag van de constatering een waarschuwingsbrief mee naar huis 
in de groep waar hoofdluis geconstateerd is, met daarin het behandelplan. 

 Na-controle na 2 weken in de groep waar hoofdluis geconstateerd is. 

 Indien het probleem hardnekkig is, wordt in overleg met de schoolleiding deskundige hulp 
ingeschakeld (van bijvoorbeeld GGD) 

 
Tussentijdse constatering hoofdluis: 
We streven naar een open verstandhouding met ouders / verzorgers, zodat die ons laten weten 
wanneer hun kind(eren) met hoofdluis te maken heeft. Op school bestaat namelijk evengoed als thuis 
of op de sportclub e.d. een risico dat de luizen overlopen naar andere kinderen of zelfs volwassenen. 

 De groepsleerkracht geeft de dag van de constatering een waarschuwingsbrief mee naar huis 
in de groep waar hoofdluis geconstateerd is, met daarin het behandelplan. 

 De werkgroep hoofdluisbestrijding wordt op de hoogte gesteld van de melding door de 
groepsleerkracht, en bepaalt verdere te ondernemen stappen. 

 Indien het probleem langer aanhoudt en hardnekkig is, wordt in overleg met de schoolleiding 
en hoofdluiscoördinatie deskundige hulp ingeschakeld. (zie boven). Het is lastig om hierin in 
pilotfase een vaste termijn aan te verbinden, het moment waarop dat is zal altijd in overleg 
tussen hoofdluiscoördinator en school worden vastgesteld. De hoofdluiscoördinator zal hierin 
de meeste ervaring opbouwen. 
 

 
In de schoolgids staat een tekst die naar het protocol verwijst. Tevens is het te raadplegen via de 

website van school. 
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