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Het hoofdluisbeleid op school 

 
Hoofdluis, een hardnekkig probleem op school 
Hoofdluis is vaak een hardnekkig probleem. Het knelpunt in de aanpak van hoofdluis op school is her-

besmetting. Er zijn verschillende redenen waarom her-besmetting kan plaatsvinden: 

 Niet alle ouders behandelen hun kind tegelijk. Een reeds behandeld kind komt opnieuw in 
aanraking met hoofdluis waardoor het kind ondanks juist handelen van ouders opnieuw 
besmet wordt. 

 Ouders controleren of behandelen hun kind niet of onvoldoende. Niet alle ouders weten hoe 
hoofdluis te herkennen en te behandelen is. 

 Ouders melden niet dat hun kind hoofdluis heeft omdat ze zich schamen. Ondanks alle 
voorlichting wordt hoofdluis nog vaak geassocieerd met onvoldoende hygiёne. 

 In de schoolomgeving zijn onvoldoende preventieve maatregelen getroffen. 
 

Preventieve voorzorgsmaatregelen op school 
Ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het bestrijden van hoofdluis. Het 

is daarom van belang dat zij samenwerken. Van ouders mag verwacht worden dat zij hun kinderen 

controleren en zo nodig behandelen. Het is de taak van de school een aantal voorzorgsmaatregelen 

te nemen die de verspreiding van hoofdluis beperken. Deze voorzorgsmaatregelen bestaan uit: 

 Het informeren van ouders en kinderen 

 Het beperken van de besmettingsrisico’s in de schoolomgeving 

 Het faciliteren van een ouderwerkgroep 

 Het consulteren van de jeugdverpleegkundige bij hardnekkige hoofdluis 
 

Het informeren van ouders en kinderen 

Het is belangrijk dat op school een ‘klimaat’ heerst dat luizen uit de taboesfeer haalt. Hoofdluis 

krijgen kan iedereen overkomen, ook kinderen met fris gewassen haren. Open met kinderen en 

ouders over hoofdluis praten, voorkomt dat ouders uit schaamte school en hun omgeving niet 

inlichten. Het is daarnaast van belang dat ouders voldoende kennis hebben over het controleren, 

herkennen en behandelen van hoofdluis. Als iedereen tijdig hoofdluis onderkent, elkaar inlicht bij 

besmetting en tegelijkertijd behandelt, kan de besmetting niet verder om zich heen grijpen. Het 

informeren van ouders vindt plaats via de nieuwsbrief en een voorlichtingsavond. 



 

De Ladder juli 2015 2 

Tevens kan er in de lessen aandacht besteed worden aan hoofdluis. 

Het faciliteren van een ouderwerkgroep hoofdluis 

Voor het goed functioneren van een ouderwerkgroep is draagvlak nodig van de directie, de 

ouderraad en het schoolteam. In elke groep zijn er twee ouders die de luizencontrole op zich nemen. 

Deze ouders voeren de controles uit en stemmen met elkaar af hoe en wie de her-controle doet. De 

ouders voeren de screening uit aan de hand van instructies van de GGD.  

 

Het consulteren van de jeugdverpleegkundige bij hardnekkige hoofdluis 

De jeugdverpleegkundige van de GGD geeft de school bij problemen of vragen deskundig advies. 

School kan de verpleegkundige consulteren bij hardnekkige problemen. Zo nodig neemt de 

verpleegkundige contact op met de ouders, die er niet in slagen om de hoofdluis onder controle te 

krijgen. 

 

Stappenplan hoofdluisbeleid 

Stap 1 

Na elke vakantie worden alle kinderen door de hoofdluizen werkgroep gecontroleerd.  

Stap 2 

Wanneer er bij een leerling neten of levende hoofdluizen worden geconstateerd worden de ouders 

daarvan op de hoogte gesteld door de leerkracht van de groep. Zij worden dringend verzocht hun 

kind te behandelen. Via de mail krijgen deze ouders een folder gestuurd en hen wordt gewezen op 

de informatie op de website van de school. 

Stap 3 

Via de mail worden alle ouders van de groep geïnformeerd dat er hoofdluis in de groep heerst en 

gevraagd extra attent te zijn om verdere besmetting te voorkomen. Er wordt naar de website van de 

school verwezen voor informatie over bestrijding van hoofdluis. 

Stap 4 

Zodra een ouder meldt dat er hoofdluis in het gezin heerst, worden alle ouders van de groep 

geïnformeerd dat er hoofdluis heerst en wat ze kunnen doen. Het is van belang dat de ouders de 

aanwijzingen nauwkeurig opvolgen. 

Stap 5. 
Broertjes of zusjes (in andere groepen) van de betreffende leerling worden extra gecontroleerd of er 
sprake is van besmetting.  
Stap 6 
Na een week wordt de leerling waarbij de besmetting is geconstateerd opnieuw gecontroleerd.  
Stap 7 
De daaropvolgende week worden alle leerlingen van de betreffende groep gecontroleerd.  
Stap 8 

Breng de luizenproblematiek ook onder de aandacht van de leerlingen. Het is belangrijk voor de 
kinderen om te weten dat hoofdluis bij iedereen kan voorkomen. 
 

Het is niet gerechtvaardigd om kinderen van school te weren. De aandoening is niet ernstig en 
daarbij hebben veel kinderen hoofdluis zonder dat dit te merken is. Bij het constateren van 
hoofdluis is het raadzaam de ouders te verzoeken om de kinderen van school op te halen en te 
behandelen. Het kan echter niet verplicht worden. Op grond van de wet is het tevens niet 
mogelijk dat ouders hun kind thuis houden vanwege hardnekkige hoofdluis op school.   
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Wanneer na de basisaanpak wederom melding van hoofdluis is in hetzelfde gezin kunnen de 

volgende acties ondernomen worden. 

Stap 9 

De meldingsbrief hoofdluis wordt voor de tweede keer aan de leerlingen uitgedeeld. 
Stap 10 

De ouders van de kinderen die dan nog hoofdluis hebben, worden gebeld door de directeur van de 
school. Er wordt gevraagd of de informatie over de behandeling duidelijk en begrijpelijk is 
overgekomen en eventuele vragen worden beantwoord. 
Stap 11 

Na twee weken worden alle leerlingen uit de besmette klas opnieuw gecontroleerd. Ook de 
eventuele broertje of zusje wordt weer gecontroleerd. 
Stap 12 

Voor de leerlingen die bij de vorige periodieke controle, en nu weer, hoofdluis hebben, kan hulp 
worden gevraagd aan de jeugdverpleegkundige van de GGD. De verpleegkundige kan in overleg met 
de ouders en school helpen zoeken naar de oorzaak van de effect loze behandeling(en) en 
meedenken over mogelijke oplossingen. 
 

 


