
Luizenprotocol 

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk 

veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding 

te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven. Voorop 

staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt. 

Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de luizenouders. Deze controle vindt in de 

week aansluitend op de vakantie plaats. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden zo spoedig 

mogelijk gecontroleerd nadat zij weer op school zijn, dit kan ook door de concierge als die daarover is 

geïnformeerd door de luizenouders. . Iedere groep streeft naar 2 eigen luizenouders. De luizenouders 

hebben een signaleerfunctie. Er wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders 

wordt verwacht dat zij hun kind thuis behandelen. 

Zodra bij een kind levende luizen worden geconstateerd worden de ouders hiervan direct op de hoogte 

gebracht. Dit gebeurt telefonisch door de concierge.  Indien het een kind van gescheiden ouders betreft 

worden beide ouders geïnformeerd. Broertjes en/of zusjes die bij ons op school zitten van kinderen met 

luizen worden ook gecontroleerd. Als blijkt dat ook broertjes/zusjes luizen hebben, wordt ook die groep 

extra gecontroleerd en volgt dezelfde informatie-procedure als hier beschreven. Via digiduif  worden de 

andere ouders van betreffende groep op de hoogte gebracht. 

Kinderen met luizen blijven in principe gewoon op school. Wel wordt het haar bij elkaar gebonden en 

wordt de leerling verteld geen hoofdelijk contact te maken met andere leerlingen. Bij kinderen waarbij we 

dit niet kunnen uitsluiten bijvoorbeeld bij de kleuters, wordt naar huis gebeld en verzocht het kind op te 

halen.. De ouders wordt verzocht het kind meteen diezelfde dag te behandelen. Dit behandelen kan door het 

middel XT, maar vooral het kammen is belangrijk. Daarnaast is ook het middel Pioderm een optie, dit is 

alleen een gif, waar luizen (als het te vaak wordt gebruikt) resistent voor kunnen worden. De leerling dient 

minimaal twee keer per dag in nat haar gekamd te worden met een speciale netenkam.  Het kind zelf wordt 

dus ook op de hoogte gebracht dat het luizen heeft.  

 Hieronder een link naar een filmpje op youtube voor de juiste wijze 

van kammen. https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo 

 



 

Wanneer thuis luizen worden geconstateerd, informeren ouders de leerkracht of de concierge. Ook als 

behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De concierge informeert de luizenouder en zorgt dat er een 

digiduif naar alle andere ouders van de groep wordt verstuurd, zodat ouders thuis preventief kunnen 

controleren. 

De richtlijnen met betrekking tot het reinigen van knuffels, beddengoed etc. zijn door het ontbreken van 

wetenschappelijk bewijs veranderd. Deze maatregelen net zoals bijvoorbeeld luizencapes zijn dus niet meer 

nodig.  

Een week na de eerste controle wordt de gehele groep, inclusief het kind met luizen en/of neten opnieuw 

gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet effectief is geweest en er nog steeds luizen/neten 

voorkomen, worden zij op nieuw gebeld en worden de andere ouders weer via digiduif geïnformeerd. Na 

weer een week vindt opnieuw controle plaats. Indien nu voor de derde opeenvolgende week luizen wordt 

geconstateerd bij hetzelfde kind, legt de leerkracht contact met de IB-er en teamleider. Zij leggen dan 

contact met bijvoorbeeld  de sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij is deskundige in het ondersteunen 

van ouders wat betreft de bestrijding van luizen. Uitsluitend met goedkeuring van betrokken ouders vindt er 

contact plaats tussen de sociaal verpleegkundige en de ouders met als gezamenlijk doel de luizen te 

bestrijden. 

Wij adviseren dus vooral de behandeling met kammen. Er is bekend dat verschillende chemische 

bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat opleveren in verband met resistentie van de luizen. Kammen 

met een speciale luizenkam is het meest geadviseerd als behandeling. Ter voorkoming van luizen en de 

besmetting binnen een groep vragen we ouders hun kind zelf ook regelmatig (iedere maand)  te controleren.  

De praktische uitvoering van dit protocol ligt voor een groot deel bij de luizenouders. Het pluizen wordt 

gecoördineerd door Cynthia Metselaar. Zij initieert de controles en bewaakt de uitvoering van dit protocol. 

Via de website https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opgroeiend-
kind/hoofdluis.aspx#.WMJoGv4zWQ0 kunnen alle belanghebbenden uitgebreid informatie verzamelen 

aangaande luizen. 
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Feiten over hoofdluis:  
 
- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar 
contact is de enige manier om het op te lopen.  
 
- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke 
hygiëne heeft het dus niets te maken.  
 
- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet 
overleven op mensen en andersom.  
 
- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats 
vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.  
 
- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet 
bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het 
menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat 
een besmetting onwaarschijnlijk is.  
 
- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of 
tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.  
 
- Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed 
vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, 
dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval 
een ander kinderhoofd weten te bereiken.  
 
- Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals 
het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak 
is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit 
wel doen. 



 


