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Protocol hoofdluiscontrole  
 
Hoofdluis komt helaas ook bij ons op school regelmatig voor. Meestal lopen 
kinderen in de vakanties hoofdluis op. Vaak heb je dat als ouder niet eens in de 
gaten totdat je kind klaagt over jeuk. En dan zit het meestal al onder. Hoofdluis 
is geen kwestie van hygiëne. Luizen wonen het liefst op een schoon hoofd. Het is 
echter wel belangrijk om open over hoofdluis te zijn, zodat verspreiding in de 
omgeving en op school kan worden tegen gegaan.  
 
 
Gang van zaken rond de controle 

 
• Elke woensdagmorgen na een vakantie is er een hoofdluiscontrole op school. 
• Ouders die bezwaar maken tegen deze controle geven dit bezwaar door aan 
de directie van school. 

• De hoofdluiscontrole wordt aangekondigd in de nieuwsbrief die voor de 
vakantie verschijnt. Daarin worden ouders ook opgeroepen zelf hun kinderen 
te controleren. 

• De hoofdluiscontrole wordt uitgevoerd door ouders van school, die 
samenwerken in de hoofdluiscontrolegroep. 

• De coördinator van de groep geeft de evt. namen van kinderen met hoofdluis 
of neten door  aan de directie. Deze geeft de informatie door aan de 
betreffende leerkracht en die neemt contact op met de ouders van het kind. 

• De ouders krijgen via de school informatie van de GGD over hoe er gehandeld 
moet worden inzake de behandeling tegen hoofdluis. 

• In geval van hoofdluis op school wordt er na twee weken een tweede controle 
uitgevoerd in de betreffende klassen om te kijken of de hoofdluis niet 
verspreid is op school. 

 
 
Verantwoordelijkheden van ouders 

 
• Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de lichaamsverzorging van hun 
kinderen. Zij zouden hun kinderen (het liefst eenmaal per week) moeten 
controleren op hoofdluis. 

• Als ouders bij hun kinderen hoofdluis constateren is het hun 
verantwoordelijkheid om dit te behandelen en de naaste omgeving van het 
kind (dus ook de school) te waarschuwen, zodat verspreiding van hoofdluis 
zoveel mogelijk voorkomen kan worden. 

• Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kinderen gebruik maken van een 
luizentas. 
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Verantwoordelijkheden van de school 
 
• School is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school. 
Wanneer er hoofdluis op school voorkomt zal zij maatregelen treffen om de 
verspreiding van hoofdluis te voorkomen.  

• De school neemt ook preventieve maatregelen om hoofdluis te voorkomen: 
de controle op hoofdluis na elke schoolvakantie en  het verplichte gebruik van 
een “luizentas”. (op school verkrijgbaar à € 3,-). 

• Bij gebruik van kleedkamers in de gymzaal blijft er tussen de kledinghaken 
steeds een haak onbezet om verspreiding van hoofdluis te voorkomen. 

• Daarnaast heeft school de taak om het onderwerp hoofdluis te bespreken in 
de klas om het taboe rond hoofdluis te doorbreken en door 
gedragsverandering besmetting met hoofdluis zoveel mogelijk te beperken. 


