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Protocol: Hoofdluis 

Luizencontrole op Wereldwijs 

Wereldwijs heeft jaarlijks 1 ouder vanuit de ov die samenwerkt met de schoolassistent bij het 

controleren van leerlingen op luizen. 

Controlemomenten 

1. Na iedere vakantie controleren ouders thuis hun kinderen. Ouders worden hierop 

geattendeerd in de nieuwsbrief of via social schools. 

2. Als er hoofdluis geconstateerd wordt bij een leerling controleren alle ouders thuis hun 

kinderen en behandelen zo nodig. 

3. Na 5 dagen komen de luizenouders de groep op school controleren. 

4. Als er nog leerlingen zijn met hoofdluis worden deze thuis behandeld. 

5. Na 5 dagen volgt nog een nacontrole op school. 

Instructie 

1. De luizenouders zijn geïnstrueerd over hoe te controleren. 

2. Bij twijfel of er neten/ luizen zijn, wordt een andere luizenmoeder/ luizenvader 

geconsulteerd. 

3. De luizenmoeders/luizenvaders wordt verzocht discreet om te gaan met de informatie die 

voorkomt uit deze actie. 

Stappenplan 

1. De luizenouders ontvangen op verzoek een avg proof controlelijst met daarop de namen 

van de leerlingen. 

2. De leerlingen worden gecontroleerd na een mondelinge afspraak met de 

groepsleerkracht 

3. Als er neten/ luizen worden aangetroffen wordt dit genoteerd op de leerlingenlijst (N voor 

neten – L voor luizen) 

Informeren ouders 

a. Niets aangetroffen = mooi! 

b. Neten of luizen aangetroffen = leerling doorgeven aan de leerkracht. Alle ouders ontvangen 

van de leerkracht een social schools bericht dat er luizen/neten zijn aangetroffen in de groep. 

c. De ouders van de betreffende leerling worden dezelfde dag nog gebeld als er luizen zijn 

aangetroffen. Dit gebeurt door groepsleerkracht óf juf Nicole. Bij neten in principe ook, maar mag 

ook een dag later worden. Ouders wordt geadviseerd om alle andere familieleden ook te 

controleren. 

d. Leerlingen hoeven niet naar huis, behandeling direct na schooltijd is wel wenselijk 

e. Leerlingen kunnen na behandeling gewoon op school komen. 

6. Bij hardnekkige problemen ( minimaal drie keer achter elkaar aantreffen van neten of luizen) 

dan wordt de jeugdverpleegkundige van de GGD geïnformeerd. Zij gaat dan contact opnemen 

met de betreffende ouders om advies te geven en te ondersteunen bij de behandeling. 
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