
Protocol bij constatering van hoofdluis    

 
 
Een ouder meldt bij de leerkracht dat zijn/haar kind hoofdluis heeft: 
 

• de leerkracht geeft dit door aan de schoolcontactpersoon. 

• de schoolcontactpersoon regelt i.o.m. de oudercontactpersoon een controle 
voor de hele klas (z.m. diezelfde dag of z.s.m. hierna) Ook de broertje(s) en/of 
zusje(s) worden hierin betrokken. Als zij in een kleuterklas zitten kunnen ze 
met de anderen mee-gecontroleerd worden, vanaf groep 3 doen we dit in 
overleg met de ouder evt. voor of na schooltijd. 

• de schoolcontactpersoon geeft aan de ouder van de betreffende leerling de 
folder mee over hoe men hoofdluis het beste kan behandelen (folder RIVM, zit 
in de Luizenmap). 

• de schoolcontactpersoon geeft aan alle leerlingen uit de betreffende klas een 
briefje mee dat er hoofdluis is geconstateerd, dat er een controle (z.s.m.) en 
herhalingscontrole (binnen twee weken) zal worden uitgevoerd. (brief hierover 
zit ook in de luizenmap). 

• de schoolcontactpersoon regelt samen met de contactpersoon van de  
luizenmoeders (Janneke Pater) de hercontrole (2 weken later) Ook bij 
broertje(s) en/of zusje(s). 

• De schoolcontactpersoon geeft aan de leerkracht door hoe het verdere 
verloop is. 

 
Tijdens een “reguliere” controle wordt er bij een of meerdere kinderen 
hoofdluis geconstateerd: 
 

• de luizencontrolemoeder geeft dit door aan de oudercontactpersoon. 

• de oudercontactpersoon bespreekt dit met de schoolcontactpersoon en 
regelt de hercontrole 

• Wanneer er 1 of meerdere levende luizen gevonden worden wordt er direct 
contact gelegd met de ouder(s) en dient het kind gelijk behandeld te 
worden. 

• de schoolcontactpersoon of leerkracht neemt na/tijdens schooltijd 
(telefonisch) contact op met de betreffende ouder en geeft de brief mee 
over hoe men hoofdluis het beste kan behandelen (folder van het RIVM, zit 
in de Luizenmap). 

• De schoolcontactpersoon zorgt ervoor dat alle leerlingen uit de betreffende 
klas een briefje meekrijgen waarin staat dat er hoofdluis is geconstateerd 
bij de controle en dat er een herhalingscontrole (over twee weken) zal 
worden uitgevoerd. (brief hierover zit ook in de luizenmap). 

• Hercontrole wordt 2 weken later bij betreffende klas gedaan. Ook bij 
broertje(s) en/of zusje(s). Tevens worden de bij de 1e keer afwezige 
leerlingen gecontroleerd. 

• de schoolcontactpersoon geeft aan de leerkracht door hoe het verdere 
verloop is. 

 



 
Schoolcontactpersoon: Danielle Wattimena 0342-415186  
Oudercontactpersoon: Janneke Pater  
 


