
                       Hoofdluis                                    
Protocol hoofdluisbestrijding Basisschool De Piramide  
 

Inleiding 
“Hoofdluis hebben” voelen we vaak als een schande. Dat is het beslist niet.  
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Luizen maken geen onderscheid tussen schoon en vies haar of tussen 
kort en lang haar. Luizen leven namelijk van het mensenbloed dat ze uit de hoofdhuid halen.  
Dat vinden ze evengoed op een schoon als op een 'vies' hoofd. 
Dat iedereen hoofdluis kan krijgen, komt omdat luizen echte overlopers zijn.  
Ze lopen direct van het ene hoofd naar het ander, vandaar dat zo snel en zo goed mogelijk 
behandelen van hoofdluis belangrijk is.  
Hoe minder luizen er zijn, hoe minder er over kunnen lopen. 

Verantwoordelijkheid 
De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor het adequaat behandelen van hoofdluis  
binnen het gezin. Bij constatering van hoofdluis in de thuissituatie dienen ouders de school in te 
lichten. 
De school kan een belangrijke bijdrage leveren bij het voorkomen en de verspreiding van hoofdluis.  
De Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat de school tot taak heeft alle zaken die  
van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van de schoolbevolking onderdeel te maken  
van het schoolbeleid. De Piramide werkt met de zgn. luizenouders (het Anti-Luizenteam). Het Anti-
Luizenteam heeft instructie ontvangen van de GGD, hoe zij op discrete wijze hun controlerende taak 
uitoefenen. 

Stappenplan ‘ De Piramide’ 

Stap 0: Elke maandag na een vakantie controleren het Anti-luizenteam alle kinderen op hoofdluis. 
De luizenmoeders gaan vertrouwelijk met de bij hun beschikbare informatie over de leerlingen om.  

Stap 1: Na constatering dat er hoofdluis in de groep is: 
De hoofdluis-alarmbrief gaat naar ouders van alle kinderen van de groep. Melden bij 
hoofdluiscoördinator en het Anti-luizenteam. De ouders/verzorgers van kinderen met hoofdluis worden 
gebeld door de school. Kinderen met levende luizen moeten direct door de ouders worden opgehaald 
en worden behandeld, zodra de behandeling is gedaan kan het kind weer naar school komen. Het 
Anti-luizenteam zorgt ervoor dat op korte termijn de hele groep nagekeken wordt. 
 
Stap 2: Na een week controle van de hele groep: 
Indien hoofdluis nog aanwezig: briefje “Als de luizen blijven terugkomen...” mee naar huis; 
De school belt met de ouders als er levende luizen zijn geconstateerd. Kinderen met levende luizen 
moeten door de ouders worden opgehaald en worden behandeld. 
 
Stap 3: Na stap 2 blijft het Anti-luizenteam wekelijks de betreffende kinderen screenen, zolang luis 
en/of neten aanwezig zijn. Bij levende luizen neemt de school contact op met de ouders. 
 
Stap 4: Na 6 a 8 weken nog hoofdluis? Betreffende ouders worden benaderd door de school en de 
GGD–jeugdgezondheidszorg wordt ingelicht. De ouders van kinderen met hoofdluis krijgen gerichte 
adviezen van de GGD-jeugdgezondheidszorg. 

  

 


