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Coördinator hoofdluis 

• De coördinator hoofdluis is verantwoordelijk is voor de organisatie van de 

luizencontroles en aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Het is een ouder van school 

die deze taak voor (ten minste)1 schooljaar op zich neemt. 

 

Algemeen 

• De luizencontrole wordt (in principe) gedaan door 2 ouders per groep. Iedere groep 

heeft zijn eigen luizenouders. 

• Alle ouders worden verzocht om de avond voor de controle zelf thuis hun eigen 

kinderen uit te kammen. 

• Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Verdere acties wordt door de 

coördinator hoofdluis, eventueel in samenwerking met de schoolleiding uitgevoerd. 

• Plaats van de controle is in/buiten/achterin de klas in overleg met leerkracht. 

• Een luizenouder blijft te allen tijden discreet, de resultaten van de controle worden 

alleen met leerkracht en de coördinator hoofdluis gedeeld. 

• Je bent luizenouder voor een heel schooljaar. Aan het einde van het schooljaar zal 

de coördinator hoofdluis je vragen of je het jaar erna weer beschikbaar bent. 

• Kinderen nemen een grote plastic zak mee naar gymles, waar alle kleren in gaan 

tijdens de gymles. 

 

Planning controles 

• De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandag of dinsdag na de vakanties.     

Dit met uitzondering van de zomervakantie; de tweede week na de zomervakantie 

wordt de eerste controle van het schooljaar gedaan. 

• (Luizen)ouders en leerkrachten kunnen per mail worden herinnerd aan de controle. 

• Indien je als controlerend ouder onverhoopt niet kunt op de afgesproken datum 

probeer je zelf vervanging te regelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De controle zelf 

• De tweede maandag van een nieuw schooljaar verzamelt het gehele hoofdluis-team 

zich in de koffiekamer. Daar wordt de indeling besproken, en de gang van zaken 

uitgelegd. 

• De verschillende ouders die controleren nemen de checklijst van zijn/haar cluster en 

ontsmettingsmiddel mee naar zijn of haar cluster. 

• De haren worden met de hand (niet met luizenkam) gecontroleerd en de handen 

worden na ieder kind ontsmet. 

• Bij controle van het haar 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;      

v = alles goed, L = lopende luis, N = neten op ongeveer een centimeter van de 

hoofdhuid en O = oude neten; neten die verder van de hoofdhuid af zitten.  

• Kinderen waar een hoofdluis of een vermoeden van hoofdluis wordt geconstateerd, 

worden ook gecontroleerd door de coördinator hoofdluis.  

 

In het geval van een besmetting 

• De coördinator hoofdluis belt de ouders van een besmet kind, en vertelt wat er bij het 

kind gevonden is.  Hij/zij vraagt de ouders zo spoedig mogelijk te behandelen en 

geeft eventueel advies over de behandeling. 

• Kinderen mogen tijdens de lestijden niet naar huis om behandeld te worden, maar 

ouders wordt verzocht wel meteen die dag na schooltijd te behandelen. 

• De nacontrole wordt gehouden in de groep(en) waar besmetting geconstateerd is 

en wordt 2 weken later gehouden. Wanneer, na de nacontrole nog twijfel is over de 

besmetting, wordt een week daarna weer gecontroleerd. 

• Bij twijfel na de tweede nacontrole, bespreekt de coördinator hoofdluis dit met de 

schoolleiding. Mogelijk neemt de schoolleiding dan contact op met de betreffende 

ouders. 

 

Vragen 

• Indien je vragen hebt over de controles op school kun je contact opnemen met de 

coördinator hoofdluis (telefoonnummer staat op de website bij het item protocol 

hoofdluis) 


