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Algemeen Hoofdluis Protocol 

 
Inleiding 

Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem. Op school hebben kinderen intensief 

contact met elkaar en krijgt hoofdluis de kans zich snel te verspreiden. Luizen lopen via het haar over 

van hoofd naar hoofd. Bij het spelen houden kinderen hun hoofden tegen elkaar of als ze een selfie 

maken, dan lopen de luizen makkelijk over.  

Om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden hebben wij op school een Hoofdluis werkgroep en geven wij 

ouders middels dit protocol informatie, tips en adviezen over de behandeling en bestrijding van hoofdluis 

(zie verderop Hoofdluis werkgroep en Adviezen voor ouders/verzorgers bij een hoofdluisbesmetting).  

 

Wat is hoofdluis en hoe vermenigvuldigen ze zich?  

Hoofdluis is een zeer klein beestje dat leeft op mensen en de overdracht vindt plaats van hoofd naar 

hoofd. Kortstondig haarcontact is al voldoende en ze klemmen zich met hun pootjes om het haar heen 

(ze kunnen niet vliegen of springen).  Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. 

Hoofdluis leeft uitsluitend van mensenbloed wat ze opzuigen en dat vinden ze ook op een brandschoon 

en kortgeknipt hoofd. Hoofdluizen houden van warmte en zitten daarom dicht op de hoofdhuid, 

bijvoorbeeld vlak achter de oren, in de nek of onder een pony.  

Een volwassen luis leeft ongeveer een maand en legt zo’n 6-8 eitjes per dag. Dit zijn de neten en deze 

kleven zich vast in het haar. Luizen leggen hun eitjes/neten aan de basis van de haren. De eitjes/neten 

komen na 7-10 dagen uit. De nieuwe luizen beginnen dan na 7-10 dagen ook met het leggen van eitjes. 

 

Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt? 

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Jeuk is wel altijd een reden om te kijken of er 

hoofdluizen en/of neten op het hoofd te zien zijn. Iedereen kan luizen en neten herkennen. Luizen zijn 

grijsblauw of roodbruin van kleur en erg klein, waardoor ze soms moeilijk te zien zijn. De neten zijn 

meestal grijswit van kleur. Neten zijn moeilijk los te krijgen en het verschil met roos is overduidelijk: roos 

zit altijd los. Met enige routine zijn ze goed te ontdekken door iemand die op deze plaatsen de haren 

nakijkt. 

 

   

Indien de neten verder dan 2 centimeter van de hoofdhuid verwijderd zijn, kan er sprake zijn van een 

oude besmetting. Dus hoe verder de neten van de hoofdhuid verwijderd zijn, hoe langer geleden de 

besmetting heeft plaatsgevonden. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door je haren boven een wit vel 

papier met een netenkam te kammen. Als je luizen hebt, vallen ze uit je haren op het papier. 

Ook als je geen luizen ziet maar wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. De 

puntjes zijn neten die zich kunnen ontwikkelen tot luizen. Als hoofdluis is ontdekt controleer dan ook de 

andere gezinsleden en vertel directe contacten dat er hoofdluis is (school/opvang/sport/vrienden etc.).  
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Hoe voorkom je hoofdluis? 

Je kunt hoofdluis niet voorkomen door elke dag je haar te wassen. Hoofdluis kan iedereen overkomen 

en dan is het snel aanpakken van hoofdluizen erg belangrijk om een hoofdluis-epidemie te voorkomen. 

Dit kun je wel doen:  

- Probeer het haar-haar contact te vermijden.  

-  Je kunt lang haar vlechten, opsteken of er een knot van maken.  

      Een paardenstaart kan ook maar is doorgaans minder effectief.  

-  Het gebruik van wat hairspray houdt de haren ook makkelijker bij elkaar.  

-  Daarnaast wordt aangeraden het haar preventief te kammen met een  

     speciale kam (zie ook Aanpak en behandeling van hoofdluis). 

 

Hoe controleer je op hoofdluis? 

Als er hoofdluis heerst, controleer dan het hoofd van je kind(eren) op hoofdluis. Doe dit bij voorkeur 

iedere week. Dit is belangrijk omdat je op die manier snel actie kunt ondernemen en kunt voorkomen dat 

de hoofdluis zich gaat vermenigvuldigheden en verspreiden. Te laat overgaan tot het aanpakken van de 

hoofdluis kan soms zelfs voor een lokale hoofdluis-epidemie zorgen. Als een kind vaak aan het hoofd zit 

(jeuk) kan dit ook duiden op de hoofdluis. 

Dit is de beste manier om te controleren:  

- Kijk in het daglicht op het hoofd en controleer het gehele kapsel, maar vooral achter de oren, in de  

      nek, dicht op de hoofdhuid, onder de pony en in de staart. 

- Kam de haren boven een wit vel papier met een netenkam. Zitten er luizen, dan vallen ze uit de  

haren op het papier. 

- Bij constatering van hoofdluis is het belangrijk om ook jezelf en de andere leden van het gezin te  

controleren. Zie ook onze Adviezen voor ouders/verzorgers bij een hoofdluisbesmetting. 

 

Aanpak en behandeling van hoofdluis 

Heb je luizen of neten bij iemand aangetroffen, dan is het belangrijk om meteen te 

beginnen met een grondige aanpak. De behandeling bestaat uit bestrijden en her-

besmetting voorkomen. Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een 

speciale fijntandige kam.  

Maak het haar eerst nat, verdeel crèmespoeling door het haar en kam met een 

gewone kam de klitten weg. Kam daarna al het hoofdhaar met de fijntandige kam, 

pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Veeg de kam regelmatig af aan een papieren 

zakdoek. Spoel de crèmespoeling uit en na gebruik reinig je de kam met water en 

zeep. 

Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn in Nederland 

nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon. Dimeticon zorgt 

ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is 

onomstreden en er ontstaat ook geen resistentie. 

Extra maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en 

het stofzuigen van de auto zijn niet nodig! 
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Hoofdluis werkgroep 
 

Op onze school hebben wij een Hoofdluis werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit een aantal ouders die 

op de 1e woensdag na een schoolvakantie de kinderen uit alle groepen controleren op hoofdluis. De 

controles vinden plaats in de erkers bij de klas en/of in de aula van de school.  

 

Periodieke hoofdluiscontroles na een schoolvakantie in alle groepen 

Als tijdens de periodieke hoofdluis controle een besmetting wordt geconstateerd: 

- dan informeert de Hoofdluis werkgroep de leerkracht over wat er bij welk kind is aangetroffen  

  (luizen/neten). 

- daarna neemt de betreffende leerkracht hierover contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. 

- vervolgens stuurt de leerkracht via Parro een algemene mededeling over de besmetting naar alle  

  ouders van de groep/unit van het kind. Iedereen wordt daarin geadviseerd alert te zijn en hun   

  kind(eren) te controleren op hoofdluis en dit regelmatig te  herhalen. Er wordt tevens verwezen naar dit  

  Hoofdluis Protocol. Zie ook Adviezen voor ouders/verzorgers bij een hoofdluisbesmetting.  

- dan volgt er 2 weken later nog een nacontrole bij alle kinderen uit de klas/unit van het eerder besmette  

  Kind en worden broertje(s)/zusje(s) uit hetzelfde gezin van het besmette kind ook weer gecontroleerd.  

 

Er wordt tussentijds hoofdluis geconstateerd bij een kind op school/opvang 

Wordt er tussentijds door medewerkers op school/opvang hoofdluis geconstateerd bij een kind, dan 

wordt dit gemeld bij de leerkracht die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers. 

Daarna worden dezelfde stappen ondernomen als hierboven genoemd. Ook informeert de leerkracht of 

administratie de Hoofdluis werkgroep, zodat zij een nacontrole in kunnen plannen na 14 dagen voor  

de gehele groep/unit van het kind(eren). Daarbij worden ook broertjes/zusjes uit andere groepen 

meegenomen. 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij naar aanleiding van deze melding broertjes/zusjes zelf 

controleren op hoofdluis. Zie hiervoor Hoe controleer je op hoofdluis? en Aanpak en behandeling van 

hoofdluis. Ook wordt van de ouders/verzorgers verwacht dat zij opvang, sport, vrienden etc. hierover 

inlichten. Hoofdluis heb je niet alleen! 

 

Ouders/Verzorgers constateren thuis hoofdluis bij een kind 

Als er door ouders/verzorgers thuis hoofdluis wordt geconstateerd bij een kind: 

- dan wordt van ouders/verzorgers verwacht dat zij óók broertjes/zusjes controleren op hoofdluis.  

  Zie hiervoor Hoe controleer je op hoofdluis? en Aanpak en behandeling van hoofdluis. 

- dan wordt uiteraard verwacht dat ouders/verzorgers school direct op de hoogte brengen van de  

  hoofdluis besmetting. Meld dit bij de leerkracht van je kind(eren). Hoofdluis heb je niet alleen! 

- dan licht je ook opvang, sport, vrienden etc. hierover in. 

- vervolgens stuurt de leerkracht via Parro een algemene mededeling over de besmetting naar alle  

  ouders van de groep/unit van het kind. Iedereen wordt daarin geadviseerd alert te zijn en hun 

  kind(eren) te controleren op hoofdluis en dit regelmatig te herhalen. Er wordt tevens verwezen naar dit  

  Hoofdluis Protocol. 

- Ook informeert de leerkracht of administratie de Hoofdluis werkgroep, zodat zij een nacontrole in  

  kunnen plannen na 14 dagen voor de gehele groep/unit van het kind(eren). Daarbij worden ook  

  broertjes/zusjes uit andere groepen meegenomen. 

 

Oproep 

De hoofdluis werkgroep is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je graag meehelpen om de luizen de baas 

te blijven, dan kun je dat doorgeven aan een van deze ouders van de Hoofdluis Werkgroep: Marieke 

Hendrikx of Nadja Twigt of aan de administratie van onze school Carita van de Wouw. 
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Adviezen voor ouders/verzorgers bij een hoofdluisbesmetting 

 
 

 

Wat als er op school hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind? 

De leerkracht brengt u hiervan op de hoogte.  

Van u als ouders/verzorgers wordt verwacht dat u onderstaande adviezen opvolgt: 

- Het is belangrijk dat ook alle huisgenoten gecontroleerd worden op hoofdluis.  

-  Meld hoofdluis ook bij de vereniging of sportclub waar uw kind bij is aangesloten. 

-   Meld dit ook bij vrienden, opa/oma, familie waar uw kind is geweest. 

-  Heeft je kind met vriendjes/vriendinnetjes gespeelt, breng dan ook hun ouders op de hoogte. 

- Kammen, heel veel kammen. 14 Dagen lang kam je het haar elke dag met een fijntandige kam.   

      Zie ook Hoe controleer je op hoofdluis en Aanpak en behandeling van hoofdluis. 

- Na deze 2 weken volgt er op school een nacontrole in de gehele groep/unit van uw kind en worden  

      daarbij ook broertjes/zusjes meegenomen. 

-     Uw kind kan gewoon naar school of naar de buitenschoolse opvang. Thuisblijven helpt niet om  

      verspreiding te voorkomen. 

-     Indien er bij uw kind na 14 dagen nog steeds hoofdluis en/of neten worden geconstateerd, gelieve     

      dan de aanpak en behandeling te herhalen en te blijven kammen, heel veel kammen. 

 

 

Wat als u thuis hoofdluis heeft geconstateerd bij uw kind? 
 

U brengt de leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte.  

Daarnaast wordt van u verwacht dat u onderstaande adviezen opvolgt: 

- Het is belangrijk dat ook alle huisgenoten gecontroleerd worden op hoofdluis.  

-  Meld hoofdluis ook bij de vereniging of sportclub waar uw kind bij is aangesloten. 

- Meld dit ook bij vrienden, opa/oma en familie waar uw kind is geweest. 

-  Heeft je kind met vriendjes/vriendinnetjes gespeelt, breng dan ook hun ouders op de hoogte. 

- Kammen, heel veel kammen. 14 Dagen kam je het haar elke dag met een fijntandige kam. Zie ook 

Hoe controleer je op hoofdluis? en Aanpak en behandeling van hoofdluis. 

-     Indien er bij uw kind na 14 dagen nog steeds hoofdluis en/of neten worden geconstateerd, gelieve     

      dan de aanpak en behandeling te herhalen en te blijven kammen, heel veel kammen. 

 

Lees ook de Hoofdluis infobrief van de GGD en bekijk de RIVM Voorlichtingsvideo over de  

behandeling van hoofdluis! 

 

 

https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2021/07/Hoofdluis-infobrief-GGD.pdf
https://www.rivm.nl/rivm-hoofdluisvideo

