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Hoofdluisbeleid  

Op elke basisschool steken regelmatig hoofdluizen de kop op, zo ook op De PWA. Iedereen kan 
worden besmet met hoofdluis (groot-klein-blond-donker-schoonongewassen) en het is dan ook niet 
iets om je voor te schamen. Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar wel zeer besmettelijk en de bestrijding 
ervan kost veel tijd en moeite. Voor een effectieve bestrijding van hoofdluis is het heel belangrijk dat 
er openlijk over gepraat kan worden met ouders, kinderen en leerkrachten. Als u hoofdluis vindt bij 
uw kind, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind.  In dit document staat 
beschreven hoe de PWA school met hoofdluis omgaat.  

  

Het leven van hoofdluizen  

Hoofdluizen leven van mensenbloed, dat ze uit de hoofdhuid halen. Ze veroorzaken vaak jeuk, maar 
niet bij iedereen. Een hoofdluis kan niet vliegen of springen. Het zijn ‘overlopers’ die van de één naar 
de ander lopen.  Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van ongeveer 3 mm. lengte (ongeveer zo 
groot als de kop van een lucifer). Ze leven van bloed en komen alleen bij mensen voor; vrijwel 
uitsluitend tussen de hoofdharen. Buiten de hoofdhuid verzwakken luizen snel omdat ze geen 
voeding krijgen. Iedereen die niet volledig kaal is, kan ze krijgen. Het maakt niet uit of het haar lang 
of kort is. Luizen maken geen onderscheid tussen schoon en vies haar. Ze kunnen zich met hun 
pootjes heel stevig aan het haar vasthouden, ook tijdens het wassen. Regelmatig wassen helpt niet 
tegen hoofdluis. Volwassen luizen leggen zo’n 6 tot 8 eieren per dag: dit zijn de neten. Luizen kitten 
hun eieren bij voorkeur vast aan de haren op de warmste plaatsen op het hoofd, zoals onder de 
pony, achter de oren en in de nek. Een volwassen luis leeft ongeveer een maand. De eieren (neten) 
komen na 7 tot 9 dagen uit. Na 7 tot 9 dagen beginnen nieuwe luisjes ook met eieren leggen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat het aantal luizen op een hoofd in korte tijd sterk toeneemt.  

Op De PWA is er een hoofdluisteam actief, die als doel heeft om eventuele besmettingen met 
hoofdluis te signaleren. Ouders controleren alle kinderen. De leerkrachten worden alleen op eigen 
verzoek gecontroleerd.  

Het hoofdluisteam bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit:  

● Corine Weiman  
● José Bransz  
● Olga van Eck  
● Fenneke van Tuil 
● Linda van Blitterswijk 
● Esmee Rozeboom 
● Margriet de Groot (coördinator)  

  

De leden van de werkgroep zijn een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Ze houden in de 
gaten of alle klassen gecontroleerd zijn en zien er op toe dat de inhoud van de luizendoos in orde is. 
In de doos is een checklist aanwezig. Op de PWA is het verplicht om een luizentas (LiceSafe) te 
gebruiken. Deze  kunt u tegen een gereduceerd tarief van €4,- op school kopen.  

  

 



Luizendoos  

De luizendoos wordt gebruikt door het hoofdluisteam. Deze staat in het directiekamertje  en bevat: 
het hoofdluisbeleid van de PWA school, een mapje per groep met leerlingenlijsten die gebruikt 
worden tijdens de controle, pennen, luizenkam, netenkam, vergrootglas, zeep, cocktailprikkers, 
folders van de hoe hoofdluis bestreden moet worden, standaardbrieven (die in geval van hoofdluis 
worden uitgedeeld aan alle kinderen in de klas),standaardbrieven in een apart mapje (die kunnen 
worden meegegeven aan kinderen waarbij hoofdluis is gevonden als de ouders niet direct telefonisch 
bereikbaar zijn).  

 

Wanneer controleren  

Na elke vakantie van minimaal een week worden op de 1e maandag na de vakantie alle klassen op 
hoofdluis gecontroleerd, dus na: zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en 
meivakantie. De controles worden vooraf gepland en worden bekend gemaakt middels de 
nieuwsbrief. De controle wordt per klas uitgevoerd.  Het is handig wanneer kinderen deze dag geen 
bijzondere haarcreaties dragen. Als ouders tussentijds bij de leerkracht melden dat hun kind 
hoofdluis heeft, dan neemt de directe contact op met de coördinator van het hoofdluisteam. Die zal 
ervoor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een controle wordt uitgevoerd.  

  

Hoe controleren  

Zoek een plek met goede verlichting, bij voorkeur daglicht! Haal de leerlingenlijst uit de luizendoos en 
laat de kinderen uit de klas komen. Controleer de haren dichtbij de hoofdhuid: achter de oren, in de 
kruin, in de nek en onder de pony. Vaak vallen de neten (luizeneieren) het meest op.  Neten zijn 
druppelvormig, circa. 1 mm groot en gelig tot grauw van kleur. Ze zitten zeer stevig aan het haar 
gekleefd, vaak in groepjes bij elkaar. Neten zijn van roos te onderscheiden omdat ze moeilijk van het 
haar zijn te verwijderen. Een verse neet bevindt zich doorgaans dichtbij de hoofdhuid, een oude neet 
(lege eischaal) bevindt zich doorgaans 1 cm of verder van de hoofdhuid vandaan. Bij de controle 
wordt natuurlijk ook op hoofdluizen gelet. Een hoofdluis is ongeveer 1 tot 4 mm groot en 
geel/grauwgrijs van kleur. Als er niets wordt gevonden, dan wordt op de leerlingenlijst een V 
genoteerd, bij verse neten VN, bij oude neten ON, bij luis L, kind afwezig A. Kinderen die tijdens de 
controle afwezig waren worden later alsnog gecontroleerd. Controlerende ouders spreken onderling 
af wie deze kinderen controleert. De resultaten van de controle worden gemeld bij de coördinator.  

  

Hoe te handelen als er hoofdluis is gevonden  

Als er hoofdluis is gevonden, dan melden de controlerende ouders dit bij de coördinator. De 
leerkracht neemt contact op met de ouders van het desbetreffende kind. Als de ouders niet direct 
telefonisch bereikbaar zijn, dan kan een brief worden meegegeven, waarin staat vermeld dat er 
hoofdluis is gevonden bij het kind (standaardbrief zit in luizendoos). In dat laatste geval worden de 
ouders alsnog zo spoedig mogelijk persoonlijk benaderd. De andere ouders worden via de mail op de 
hoogte gebracht dat er op school hoofdluis heerst.  Na 2 weken wordt een hercontrole uitgevoerd. 
De controlerende ouders spreken samen met de coördinator een datum af. Als erbij (her)controle dat 
er oude/dode neten gevonden worden, dan hoeft er geen hercontrole meer plaats te vinden.  

  



Behandelen van hoofdluis  

De behandeling van hoofdluis valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.  Hoofdluis gaat 
nooit vanzelf over. Een snelle behandeling voorkomt uitbreiding en is dus van groot belang. De meest 
betrouwbare methode is zorgvuldig kammen met een netenkam.  

Kam het haar 14 dagen lang met een netenkam. Dit doet u als volgt:  

-Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit. Bescherm de ogen met een washandje.  

-Doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg. Pak de netenkam 
en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke 
kambeweging een pluk in de richting van het andere oor.  

- Veeg de kam regelmatig af, bijvoorbeeld aan een tissue.  

- Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon.  

- Kammen en borstels reinigt u na gebruik met alcohol (70%) of was u mee in de vaatwasser of kook 
ze 5 minuten uit.  

Lukt het niet met deze methode van de luizen af te komen?  

Bestrijdt de hoofdluis dan ook met een bestrijdingsmiddel. Ook kammen blijft hierbij belangrijk! Er 
zijn verschillende bestrijdingsmiddelen te koop, de apotheek kan over de werking hiervan een goed 
advies geven. Het is belangrijk om een geregistreerd middel te gebruiken.  

 Lees de gebruiksaanwijzing goed door. De school adviseert een anti-hoofdluismiddel met als 
werkzaam bestanddeel Dimeticon. Bij behandeling wordt de luis ingekapseld, waardoor deze door 
een tekort aan zuurstof sterft. Evenals de kammethode leidt deze behandeling niet tot resistentie 
ontwikkeling.  

-Op www.youtube.nl  ‘De Truc 11: Pak luizen aan’ staat een filmpje voor meer informatie over het 
kammen of bekijk op www.rivm.nl de hoofdluisvideo ‘Luizen in je haar, kammen maar!’. 

  

Luizentassen (LiceSafe’s)  

Het gebruik van luizentassen is van groot belang om verspreiding van hoofdluis te voorkomen en is 
bij ons op school verplicht De jas moet helemaal in de tas, tas dichtritsen en ophangen. De 
luizentassen dienen op school te blijven. Voor de zomervakantie nemen de leerlingen de licesafe mee 
naar huis, om uit te wassen, en nemen deze aan het begin van het schooljaar weer mee naar school. 
Deze luizentas is wasbaar op 60 °C.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rivm.nl/


Beleid ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis   

● Controle van alle leerlingen vindt elke 1e maandag na elke vakantie, door vrijwilligers van de 
luizencontrolegroep plaats.  

● Controle van groep 1 tot en met 8 in de teamkamer.  
● Tijdens de controle zal er niet over eventuele aanwezigheid van luizen en/of neten worden 

gesproken.  
● Controle gebeurd door het nakijken van de hoofdhuid achter de oren, onder de pony, onder 

de nekharen en op achterhoofd.  
● Preventief behandelen wordt afgeraden, dit zorgt voor resistentie.  
● Indien er luizen/neten worden aangetroffen worden de ouders telefonisch door de 

groepsleerkracht op de hoogte gebracht en van advies voorzien.  Als de ouders niet direct 
telefonisch bereikbaar zijn, dan wordt een brief meegegeven, waarin staat vermeld dat er 
hoofdluis is gevonden bij het kind (standaardbrief zit in luizendoos). In dat laatste geval 
worden de ouders alsnog zo spoedig mogelijk persoonlijk benaderd.  

● Wij verzoeken u het kind luis- en netenvrij te maken door behandeling met geregistreerde 
middelen. U dient ook vanaf dat moment uw kind(eren) gedurende 2 weken elke dag te 
kammen met de luizenkam.  

● Er vindt registratie plaats van de leerlingen bij wie luis is aangetroffen.  
● Alle kinderen ontvangen een brief mee naar huis met het verzoek aan de ouders hun 

kinderen nog eens extra te controleren. Ondanks het feit dat de luiscontrolegroep secuur 
kijkt, kan er namelijk toch wel eens wat over het hoofd worden gezien. Indien u bij deze 
thuiscontrole hoofdluis en/of neten aantreft, dient u onmiddellijk met de behandeling te 
beginnen.  

● Hercontrole vindt precies 2 weken later plaats.  
● Mocht na verschillende hercontroles nog steeds luizen en/of levende neten worden 

aangetroffen, maakt de groepsleerkracht een afspraak met ouder(s)/verzorger(s) om het 
probleem te bespreken.  

● Indien vervolgens blijkt dat er naar het uiteindelijke oordeel van de schoolleiding 
onvoldoende inspanning door de betreffende ouders wordt geleverd om het 
hoofdluisprobleem bij hun kind adequaat aan te pakken, dan zal de contactpersoon voor de 
PWA van de GGD worden ingeschakeld. Zij zal contact opnemen met de betreffende ouder(s) 
en van verder advies voorzien.  

 

 


