Hoofdluisprotocol
Het stappenplan:
• Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats, bij voorkeur op dezelfde dag maar in
elk geval voor donderdag.
• Voorafgaand aan de controle wordt er een bericht naar ouders gestuurd.
Na de luizencontrole:
• Geen bijzonderheden: Geen verdere actie.
• Neten in het haar:
o De ouders van de betreffende leerling worden na schooltijd door de leerkracht op
de hoogte gebracht en de leerling moet thuis behandeld worden.
o De leerkracht brengt alle ouders van de klas op de hoogte met een
standaardbericht via Mijnschoolinfo dat er neten zijn gevonden in de groep en
verzoekt de ouders om de haren thuis regelmatig te controleren.
o Na een week vindt er opnieuw een controle plaats in de klas.
• Luizen in het haar:
o De ouders van de betreffende leerling worden onder schooltijd door de
leerkracht gebeld, de leerling moet worden opgehaald om te worden behandeld.
Wanneer de behandeling heeft plaatsgevonden kan de leerling weer naar school
komen.
o De leerkracht brengt alle ouders van de klas op de hoogte met een
standaardbericht via Mijnschoolinfo dat er luizen zijn gevonden in de groep en
verzoekt de ouders om de haren thuis regelmatig te controleren.
o Na een week vindt er opnieuw een controle plaats in de klas.
Tussentijds bericht van ouders die thuis luizen/neten hebben aangetroffen:
o De leerkracht brengt de ouders van de klas op de hoogte dat er neten of luizen
zijn gevonden in de groep en verzoekt de ouders om de haren thuis regelmatig te
controleren.
o De leerkracht zorgt ervoor dat de groep zo snel mogelijk wordt gecontroleerd op
luis.

Den Haag, datum
Betreft: Luizencontrole
Beste ouders/verzorgers,
Deze week zullen de kinderen op woensdag gecontroleerd worden op hoofdluis. Hoofdluis is
een veelvoorkomend probleem en verspreidt zich snel, vooral onder kinderen. Om dit zoveel
mogelijk te voorkomen controleren wij de kinderen op school regelmatig op hoofdluis en
brengen wij de ouders op de hoogte wanneer er hoofdluis of neten worden aangetroffen.
Wanneer er tijdens de luizencontrole hoofdluis wordt aangetroffen wordt u als
ouder/verzorger gebeld met het verzoek om uw kind zo snel mogelijk op te halen en te
behandelen. Na het behandelen van de hoofdluis kan uw kind weer terug naar school
worden gebracht. Wanneer er neten worden aangetroffen wordt u na schooltijd op de
hoogte gebracht met hetzelfde verzoek om uw kind z.s.m. te behandelen.
Wij vragen u om thuis ook zelf regelmatig de haren van uw kind te controleren op hoofdluis
en neten. Mocht u buiten de luizencontrole op school om thuis zelf hoofdluis of neten
aantreffen dan vragen wij u om de leerkracht op de hoogte te brengen.
Voor meer informatie over hoofdluis verwijzen wij u naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Met vriendelijke groet,
Leerkracht

Den Haag, datum
Betreft: Hoofdluis
Beste ouders/verzorgers,
In de groep is hoofdluis geconstateerd. Wij willen u verzoeken om de komende tijd de haren
van uw kind goed te controleren op luizen en neten. Mocht u hoofdluis of neten aantreffen,
wilt u deze dan behandelen en de leerkracht op de hoogte brengen? De kinderen zullen
binnenkort weer gecontroleerd worden op hoofdluis.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Met vriendelijke groet,
Leerkracht

Den Haag, datum
Betreft: Hoofdluis
Beste ouders/verzorgers,
In de groep zijn neten geconstateerd. Wij willen u verzoeken om de komende tijd de haren
van uw kind goed te controleren op luis en neten. Mocht u hoofdluis of neten aantreffen,
wilt u deze dan behandelen en de leerkracht op de hoogte brengen? De kinderen zullen
binnenkort weer gecontroleerd worden op hoofdluis.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Met vriendelijke groet,
Leerkracht

Kaminstructies bij de luizencontrole
•
•
•
•
•

Kam het haar lok voor lok boven een wit vel papier. Indien er luizen in het haar zitten,
dan kunnen die je niet ontgaan bij het uitkammen boven zo'n lichte ondergrond.
Kam stevig over het hoofd, want juist daar zitten eventueel luizen. Let vooral op het haar
achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony.
Als er luizen uit het haar komen, spoel ze weg met veel water.
Reinig na iedere controle de kam grondig om te voorkomen dat de hoofdluis zich
verspreidt.
Er is alleen sprake van besmetting als je hoofdluizen of levende neten aantreft. Levende
neten zitten aan het haar vastgeplakt, meestal vlak boven de hoofdhuid.

