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Luizen protocol 

Inleiding.  

Het Klinket  heeft de bestrijding van luizen omschreven in dit luizenprotocol. Het woord luizen 

en het hebben ervan is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne. 

Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd dan op een hoofd 

met ongewassen haar.  Iedereen kan luizen oplopen; kinderen, volwassenen en natuurlijk 

ook leerkrachten. In onderstaand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van 

ouders, school, de luizenbrigade Pietje Precies en de luizencoördinator omschreven.  

Taken van de ouders.  

1. Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke vakantie) het eigen kind 

regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient uitgevoerd te 

worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.  

2. Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden aan 

de groepsleerkracht.  

3. De ouder gaat direct over tot de behandeling. Informatie over hoe u kunt behandelen 

is te vinden op onze website www.klinket.nl > informatie voor ouders. U vindt daar het 

luizenprotocol,  de folder “Luis in het haar, kammen maar” en het daarbij behorende 

filmpje.  

4. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind, 

zodat de luizenbrigade geen kostbare tijd verliest.  

Taken van de school.  

1. Er voor zorgen dat er in de week na iedere schoolvakantie een hoofdluiscontrole 

wordt gehouden in alle groepen.  

2. De groepsleerkracht dient telefonische melding te doen aan de ouders, indien 

hoofdluis en/of neten worden gevonden bij een leerling. In dit gesprek wordt 

gevraagd het kind, indien mogelijk, op te halen. Voor info over de behandeling wordt 

verwezen naar de website www.klinket.nl  >  informatie voor ouders. U vindt daar het 

luizenprotocol,  de folder “Luis in het haar, kammen maar” en het daarbij behorende 

filmpje. 

3. Bij de klas wordt er melding gemaakt dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep. 

Alle ouders/verzorgers van de kinderen van de groep waarin luis is gevonden, wordt 

verzocht gedurende 14 dagen hun eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis.   

4. De data van de luizencontroles worden vermeld op de activiteitenkalender  

5. De groepsleerkracht geeft de gelegenheid aan de luizenbrigade om de controles uit 

te voeren.  

6. Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind hoofdluis heeft, 

neemt de groepsleerkracht contact op met de luizencoördinator om een extra 

controle te organiseren.  

7. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgt de administratie voor recente 

namenlijsten van alle groepen voor het controlerende luizenteam.  

http://www.klinket.nl/
file://NT2000/users/m.hutjes/Mijn%20Documenten/marie-jose%20klinket/handboek%20klinket/luis%20in%20het%20haar-kammen%20maar.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=player_embedded
http://www.klinket.nl/
file://NT2000/users/m.hutjes/Mijn%20Documenten/marie-jose%20klinket/handboek%20klinket/luis%20in%20het%20haar-kammen%20maar.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=player_embedded
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Taken van de luizenbrigade Pietje Precies  

1. Na iedere schoolvakantie alle groepen op hoofdluis en/of neten controleren. Bij 

voorkeur wordt de eerste controle na de zomervakantie gedaan door de ouders die 

voor de vakantie reeds luizenouder waren. 

2. Extra (na)controles uitvoeren 

 als er luis/neten gevonden zijn tijdens een controle op school.  

 als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouders. 

3. De groep waar de melding vandaan komt wordt gecontroleerd en de groepen die 

risico lopen, zoals groepen waar broertjes/ zusjes inzitten worden ook gecontroleerd 

4. De groepsleerkracht en de luizencoördinator op de hoogte brengen van de 

bevindingen tijdens de controles.  

5. De luizencoördinator zorgt voor het benodigde materiaal dat nodig is bij de controles: 

Taken van de luizencoördinator.  

1. De luizencoördinator onderhoudt de contacten met:  

 de controlerende ouders 

 de groepsleerkrachten 

2. De coördinator regelt de extra controles.  

3. De coördinator zorgt voor het benodigde materiaal dat nodig is bij de controles: 

 desinfecterend middel 

 kammen 

4. De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

hoofdluisbestrijding.  

5. De coördinator stelt het luizenteam samen.  

6. De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte 

afspraken.  

 

Afspraken ten aanzien van de controles.  

1. De controles vinden in de gang plaats.  

2. Als er hoofdluis en/of neten gevonden worden, wordt een andere controlerende  

      ouder ter controle geraadpleegd.  

3. De luizencoördinator wordt over de controle geïnformeerd 

4. Nadat er hoofdluizen of neten gevonden zijn, worden de handen gedesinfecteerd.  


