
 Protocol hoofdluis 
  

Hoofdluis is een probleem op veel scholen. Het is iets dat iedereen kan 

overkomen. Hoofdluis bevindt zich graag op schoon haar.  

 

Het hoeft geen taboe te zijn. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het geen 

pestonderwerp wordt. Je hoeft je er niet voor te schamen, maar bij de 

constatering is het wel noodzaak om snel te handelen om verspreiding te 

voorkomen. Om hoofdluis vroeg te kunnen constateren, zorgen leden van de 

werkgroep luizenpluis voor regelmatige controles. Dit gebeurt na elke vakantie 

en wanneer er luizen zijn wordt dit na drie weken herhaald. Dit vindt in principe 

plaats op maandag. 

  

  

Luizen geconstateerd tijdens een controle 
  

Iemand van de luizenwerkgroep brengt de directeur na de controle op de hoogte 

bij welke leerlingen hoofdluis is geconstateerd. 

De luizenouders communiceren verder niet met uw kind of anderen over het wel 

of niet aantreffen van luizen in een groep.  

 

De directeur informeert de ouders/verzorgers van het kind met hoofdluis door 

deze dezelfde dag te bellen. Bij geen gehoor, krijgen ouders een mail waarin 

gevraagd wordt of ze zo spoedig mogelijk contact op willen nemen met de 

directeur. 

 

Ouders krijgen tijdens dit gesprek tips van de directeur hoe te handelen. Er 

wordt hierbij met klem aangeraden om de haren direct te behandelen met 

Prioderm® lotion (niet de shampoo!). Deze lotion bevat dimeticon en de 

hoofdluizen en neten gaan hiervan dood. Het is in combinatie met het gebruik van 

een netenkam, een effectieve, veilige en niet chemische methode om hoofdluis 

en neten te bestrijden. De neten laten zich met alleen kammen niet verwijderen. 

Dit moet men echt doen door de neet tussen de nagels te klemmen en vervolgens 

de neet van het haar te verwijderen. 

Hoofdluizen kunnen geen resistentie tegen Prioderm®  dimeticon ontwikkelen. 

De behandeling moet na 9 dagen herhaald worden om de levenscyclus van de 

hoofdluizen te doorbreken. 

De directeur zorgt aan het einde van de controledag voor een mailing naar alle 

ouders in welke groep hoofdluis is geconstateerd. 

 



De ouder kan naar andere ouders/ kinderen communiceren dat het kind hoofdluis 

heeft om verdere verspreiding te voorkomen. 

 

Daarbij is het ook goed te communiceren wanneer het kind weer hoofdluisvrij is 

 

Als een kind na 6 weken nog niet luizenvrij is, dan zal de 

directeur opnieuw contact met ouders opnemen en  zal dringend extra hulp 

adviseren door de GGD bij het verwijderen van luizen en of neten.  

  

  

 


