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PROTOCOL LUIZENCONTROLES OBS DE OCTOPUS 
Laatst bijgewerkt op 01-04-2019 
 
Dit protocol is gebaseerd op het ‘Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs’ 
Wanneer we ons als school en ouders/verzorgers goed bewust zijn van dit protocol en hier zoveel als 
mogelijk naar streven, daalt het aantal hoofdluisbesmettingen drastisch! 
(Aldus het ‘Landelijk Steunpunt Hoofdluis’) 
 
UITGANGSPUNTEN:  
• De school zorgt voor een coördinator hoofdluis, op OBS de Octopus is dit een ouder, te weten: 

Janou Kruizinga; 
• In het team van de Octopus is Sietse Aartsma (IB) het aanspreekpunt; 
• De coördinator hoofdluis zorgt voor een team van controleurs. Bij voorkeur per groep 2 ouders; 
• Tevens zorgt de coördinator voor nieuwe klassen-controlelijsten aan het begin van het 

schooljaar; 
• De coördinator is het aanspreekpunt voor ouders, het luizenteam en de school en zorgt ervoor 

dat het protocol wordt nageleefd; 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van luizencapes/luizenzakken, omdat gebleken is dat ze niet 

bijdragen aan het voorkomen van een besmetting; 
• Ieder schooljaar wordt er een stukje in de ouderinfo geschreven. De verantwoordelijkheid van 

de ouder om het kind luisvrij naar school te brengen (zie ook de jaarkalender) en het eventueel 
werven van nieuwe ouders (via de ouderhulpbrief) wordt hierin aangegeven. Tevens wordt er 
een stukje informatie gegeven over het behandelen van hoofdluis. 

Wanneer 
• Voor elke vakantie wordt aan ouders gevraagd (via o.a. de infobrief van school), hun kind aan 

het einde van elke schoolvakantie, dat is dus zo’n 5 keer per jaar, thuis te controleren; 
Zo gaan alle kinderen in principe dus weer “schoon” naar school; 

• In de week na de schoolvakantie wordt in alle klassen op school een luizencontrole door de 
luizenouders gehouden; 

• De luizencoördinator herinnert de controleurs in de week voor de controle aan deze controle. 

Wie 
• De luizencontrole wordt gedaan door het team van luizenouders.  
• Voorstel volgens schooljaar: De controle wordt gedaan door 2 (of meer) luizenouders per groep. 

Iedere groep heeft zijn eigen luizenouders; 
Waar 
• Plaats van de controle: in/buiten/achterin de klas in overleg met leerkracht. 
• De controlelijsten (per klas een lijst) en de benodigde controlematerialen liggen klaar in een kast 

op school en worden door de luizencoördinator klaargezet. 
Wat 
• Een luizenouder blijft te allen tijde discreet, de resultaten van de controle worden alleen met de 

leerkracht gedeeld en de coördinator van de luizencontroles; 
• Een luizenouder verbindt zich in principe voor een heel schooljaar aan de controles. Aan het 

einde van het schooljaar zal de coördinator vragen of de controleurs het volgende jaar wederom 
beschikbaar zijn; 
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• De controles worden gedaan met cocktailprikkers, om herbesmetting te voorkomen. Voor elk 

kind wordt een nieuwe cocktailprikker gepakt. De gebruikte worden weggegooid; 
• Bij controle van het haar wordt extra aandacht geven aan de warmste plaatsen op het hoofd: 

achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony. 
 

Resultaten van de controle 
De resultaten van de controle worden op de eerder genoemde lijst geregistreerd. Instructies staan 
op die lijst.  
 
In het geval van een besmetting 
Wanneer er luizen/neten of een vermoeden van- is geconstateerd, geeft de luizenouder dit door aan 
de leerkracht. De leerkracht informeert dezelfde dag de ouders. 
Het kind hoeft niet meteen naar huis, maar er moet wel aandacht voor zijn dat er geen ‘haar’-contact 
is.  
Tevens zorgt de leerkracht op de dag van constatering voor een brief/mail voor alle kinderen in die 
groep, die zij mee krijgen naar huis/gemaild krijgen waarin staat dat er in zijn/haar klas hoofdluis is 
geconstateerd.  
Het kind waar neten/luizen zijn geconstateerd, kan na behandeling weer terugkomen op school. 
 
De nacontrole wordt alleen gehouden in de groep(en) waar besmetting geconstateerd is en  
wordt twee weken later gehouden. Telkens wanneer luis/neten worden geconstateerd, volgt na twee 
weken een hercontrole van de hele groep. 
 
Tussentijdse besmetting 
• Indien er tussen de controles door hoofdluis geconstateerd wordt (leerkracht of medegedeeld 

door de ouder) meldt de directeur/IB’er/leerkracht dit bij de coördinator.  
• De leerkracht volgt de boven beschreven stappen in geval van besmetting.  

 
In het geval van herhaalde besmetting (bij 3 achtereenvolgende controles) 
Na elke controleronde evalueert de coördinator de resultaten van de controles met de intern 
begeleider. In geval van 3 achtereenvolgende keren besmetting zal de intern begeleider de ouders 
informeren en aan de jeugdverpleegkundige van de GGD vragen contact met de ouders op te nemen 
voor advies en zo nodig verdere ondersteuning. 
Mocht er het vermoeden zijn dat ouders niet actief behandelen/kammen en worden er tijdens 
schooltijd toch levende luizen gezien, dan nemen we contact op met ouders. We vragen dan om het 
kind op te halen en thuis te behandelen/kammen. 
 
BEHANDELING NA BESMETTING 
 
Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld 

1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken; 
2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen). 

Voor vragen over behandeling, kaminstructies en verdere informatie, zie ook de website: 
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 


