
Hoofdluisprotocol De Ark 
 

Hoofdluis: de feiten 

...bestaat al meer dan 9.000 jaar; 

...komt alleen voor op de hoofden van mensen; 

...kan iedereen overkomen, kinderen én volwassenen; 

...heeft niets te maken met een slechte hygiëne; 

...is niet schadelijk, maar kan wel voor veel ongemak zorgen; 

...overkomt jaarlijks 200.000-250.000 basisschoolleerlingen; 

...insect met 6 poten, 3 mm, zandkleurig tot bijna zwart; 

...voedt zich met mensenbloed; 

...vaak te vinden achter de oren, op de kruin, in de nek en 

onder de pony; 

...legt 4-8 eitjes (neten) per dag; 

...kan niet springen, loopt over van hoofd naar hoofd 

 

 

Verantwoordelijkheid ouders 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder 

hoofdluis naar school komen. Als school bieden wij 

ondersteuning.  

Wij adviseren ouders om  liefst wekelijks, maar in ieder geval 

aan het eind van schoolvakanties te controleren op hoofdluis 

met een luizen- /netenkam. Als u hoofdluis constateert bij uw 

kind (eren) meld dit dan bij de groepsleerkracht. 

 

Ondersteuning van de school 

 De school heeft een “Kriebeltjesteam”. 

 Dit team bestaat uit ongeveer 6 ouders. 

 Na elke vakantie worden alle leerlingen door het “Kriebeltjesteam” gecontroleerd 

op hoofdluis. 

 De controles vinden plaats in de klas. 

 Als bij een leerling hoofdluis is geconstateerd wordt dit aan de leerkracht 

doorgegeven. 

 De leerkracht neemt z.s.m. contact op met de ouders/verzorgers. 

 Gevraagd wordt uw kind op te halen en thuis te behandelen. 

 Als een kind behandeld is dan mag het weer naar school.  

 In de klas waar hoofdluis is geconstateerd vindt nog een nacontrole plaats door 

het “Kriebeltjesteam” 

 Als er een melding van een ouder binnenkomt dat er thuis hoofdluis is 

geconstateerd, dan worden er extra controles in de desbetreffende groep (en) 

uitgevoerd en in de groepen waar broertjes of zusjes zitten. 

 Elke nieuwe leerling krijgt een luizenzak van de school. 

 Het is verplicht deze luizenzak te gebruiken. 

 Nieuwe luizenzakken kunnen voor € 3,00 op school gekocht worden. 

 

 

Hoofdluis voorkomen 

Ook bij hoofdluis geldt: Voorkomen is beter dan genezen, dus ons advies is: Regelmatig 

kammen!  

 

Kam liefst elke week na het haren wassen maar in ieder geval: 

- voorafgaand aan een controle op school; 

- als er hoofdluis in de klas of bij bekenden geconstateerd is; 

- als je je kind regelmatig ziet krabbelen. 

 



 

Hoe zien luizen en neten eruit? 

Een volwassen hoofdluis is ongeveer 3 mm groot en grijsblauw van kleur of roodbruin, 

indien de luis zich gevoed heeft. De eitjes (neten) van hoofdluis zijn ongeveer 1 mm 

groot. Ze zijn grijs-wit en kunnen in eerste instantie lijken op roos. De neten kleven 

stevig vast aan de haren en kunnen dus niet simpel worden uitgeschut. 

 

 
 

Opsporen van hoofdluis 

De aanwezigheid van luizen kan worden vastgesteld door het haar te kammen met een 

luizenkam/netenkam boven een stuk wit papier. De luizen zullen op het papier vallen als 

kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Daarnaast is het verstandig om het 

haar achter de oren en in de nek worden extra te inspecteren op de aanwezigheid van 

luizen. 

 

Hoofdluis behandelen 

Er zijn twee bestrijdingsmethoden: 

1. kammen met een luizen- of netenkam; 

2. of: een anti-luizenmiddel toepassen. 

U kunt kiezen tussen methode 1 of 2. Ze werken ongeveer even goed. 

 

Methode 1: kammen met een luizen- of netenkam 

Wie geen anti-luizenmiddel gebruikt, moet 2 weken lang elke dag het haar kammen met 

een luizen- of netenkam, in combinatie met crèmespoeling.  

 

Methode 2: een anti-luizenmiddel toepassen 

Er zijn verschillende anti-luizenmiddelen te koop. Het beste middel is een als 

geneesmiddel geregistreerde lotion die dimeticon bevat (XT Luis).  

 

 

Wat kan de apotheker voor u doen? 

 Een anti-luizenmiddel kunt u kopen bij de apotheek. Het beste middel is een als 

geneesmiddel geregistreerde lotion die dimeticon bevat (XT Luis). Andere 

middelen bevatten malathion of permetrine.  

 Bij de apotheek kunt u ook terecht voor de aanschaf van een luizen- of netenkam. 

 Uiteraard kunt u altijd bij uw apotheek terecht voor informatie en advies 

 

 

. 


