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DOEL 
Regelmatig (in ieder geval na elke vakantieperiode) controleren van haren en hoofdhuid van de kinderen op neten 

en luizen, met als doel om besmetting van (andere) kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. 
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WERKWIJZE - STAPPENPLAN 

Wie Wat Waar/actie 
 
Ouders/ verzorgers 

1.Controleren op hoofdluis: 
Het controleren van kinderen op hoofdluis is een 
verantwoordelijke taak van ouder(s)/verzorger(s). 
Ouders worden verzocht om wekelijks hun 
kinderen te controleren op hoofdluis en/of neten en 
op de avond voor de kinderen weer naar school 
gaan na een vakantie   

 
Thuis. 
(regelmatig, 
 het hele jaar door)  

 
Hulpouders 

2. Controle op hoofdluis: 
Elke woensdag na een schoolvakantie of -kamp 
controleren de moeders alle kinderen op neten en 
hoofdluis. Ouders worden verzocht op deze dagen 
geen ingewikkeld vlechtwerk en gel in de haren te 
doen om de de snelheid van de controle te 
bevorderen.  
De moeders komen tijdens de les in de groep 
controleren. 
 

 
Op school. 
Data staan 
vermeld in de 
nieuwsbrief en 
website. 

 
Ouders/ verzorgers/ 
leerkracht 

3. Constatering van hoofdluis door ouder: 
Indien ouders zelf luizen/neten ontdekken bij hun 
kind, moeten zij dit melden bij de leerkracht van het 
kind en bij Nel Baur. Er zal via Parro een berichtje 
in de groep worden geplaatst met het verzoek uw 
kind zelf te controleren. De eerst volgende 
schooldag zullen er hulpouders in de klas komen 
controleren. 

 

 
Contactpersoon  
school 

4. Constatering neten/hoofdluis door 
werkgroep 
Bij het aantreffen van neten en/of hoofdluis tijdens 
de klassikale controle bij een kind zal er contact 
met u worden opgenomen door Nel Baur met de 
vraag uw kind te komen halen en het te 
behandelen. 

 
 
U wordt gebeld 

 
Hulpouders 

5. Nacontrole 
Als er bij een kind melding is gemaakt van 
hoofdluis, door ouder of hulpouders, en het kind is 
behandeld, dan volgt na 2 weken nogmaals een 
luizencontrole. Eventueel wordt ook de groep(en) 
van broer(s)/zus(sen) gecontroleerd. 
 

 

 
Contactpersoon 
school/ directie 
 

6. Constatering geen/onvoldoende behandeling 
door ouders 
Indien ouders hun kind onvoldoende of niet 
behandelen, waardoor de luizen niet onder controle 
komen, kan de GGD ingeschakeld worden voor 
tips en advies. 
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STAPPENPLAN OUDER/VERZORGER 

Wat doe je als er hoofdluis is? 

Luis in het haar? Kammen maar!!! 

1.    Kijken of uw kind hoofdluis of neten heeft: 

• Koop een metalen luizen/ netenkam (te koop bij drogist of apotheek). 

• Het haar eerst goed doorkammen met gewone kam/borstel om zo klitten te verwijderen. 

• Maak het haar door en door nat, evt. crèmespoeling gebruiken. Zo glijdt de kam beter. 

• Kam hiermee het haar boven een stuk wit papier of boven de wasbak. Check vooral de warme 

plekjes achter de oren, onder de pony, achter in de nek en bovenop het haar op de kruin(en). 

• Kam vanaf de hoofdhuid naar het uiteinde van het haar, verdeel het haar eventueel in delen. 

• Neten die goed zijn vastgeplakt, kunt u met azijn deppen en zo eenvoudiger verwijderen. 

• Na het kammen het haar uitspoelen en de neten/luizen door toilet of wasbak spoelen. 

• De kam goed uitspoelen met water en zeep of uitkoken.  

De kam kan ook met 70% alcohol worden schoongemaakt. 

• Controleer/kam alle huisgenoten, inclusief uzelf! 

2.    Geen hoofdluis of neten gevonden: 

• Iedere week blijven controleren en blijven kammen het gehele jaar door! 

• Kinderen zonder hoofdluis /neten uit voorzorg te behandelen met antiluismiddel heeft geen 

enkele zin en is af te raden. 

3.   Wel hoofdluis/neten gevonden: 

• Melden in uw omgeving: school, sportvereniging, kinderopvang, familie etc. 

• Minimaal 1 keer per dag gedurende 14 dagen lang de haren van uw kind kammen met een 

luizen/ netenkam. Zie punt 1. 

• Na het kammen de kam goed uitspoelen met water en zeep of uitkoken.  

De kam kan ook met 70% alcohol worden schoongemaakt. 

• Zorg dat iedereen in het gezin die hoofdluis heeft, gelijktijdig wordt behandeld. 

• De haren wassen met een speciale luizenshampoo, bijv. Prioderm dimeticon of XTluis. 

Hierin zit de stof dimeticon wat een verstikkende laag om de luis vormt. De luis wordt hierdoor 

niet resistent. 

• Herhaal de behandeling na 7 dagen (zie ook handleiding product) en blijf intussen elke dag 

minimaal 1 keer per dag kammen!!! 

• Chloorwater beïnvloedt de werking van sommige antiluisshampoos (o.a. met middel malathion). 

Niet zwemmen in chloorwater na behandeling dus!  

4.   Laat kinderen geen mutsen, sjaals en kammen van elkaar gebruiken. 

 5.   Kammen en borstels eventueel grondig reinigen met lotion. 

            6.    Laat kinderen lange haren in vlecht of staart dragen. Dit verkleint het besmettingsgevaar. 

7.    Bekijk eventueel ook de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis: 

       http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?page=Over_Hoofdluis&pid=66 

 

Op school kunt u ook terecht bij de contactpersoon Nel Baur 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?page=Over_Hoofdluis&pid=66

