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HOOFDLUISPROTOCOL JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL 
 

Elke donderdag na een vakantie vindt er hoofdluiscontrole plaats. Wanneer er hoofdluis c.q. hoofdneten 

ontdekt worden, worden de volgende regels gehanteerd. 

 De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht dat er hoofdluizen/neten geconstateerd zijn en  wie 

het betreft. 

 

 Alle kinderen uit de betreffende groep krijgen een informatiebrief mee waarin staat dat er 

hoofdluizen/neten zijn geconstateerd. Ook wordt hierin aan alle ouders gevaagd hun kinderen thuis te 

blijven controleren. 

 

 Wanneer er voor de eerste keer luizen of neten ontdekt zijn belt de leerkracht de ouders op van het 

betreffende kind. In dat gesprek wordt aangegeven dat wanneer er levende luizen en/of levende neten 

zijn ontdekt het kind eerst behandeld moet worden voor het weer naar school mag. De ouders krijgen 

een brief hoe ze hun kind kunnen behandelen. 

Na twee weken vindt er een nacontrole plaats in de  groep van het  besmette kind en in de groep(en) waar een 

broer en/of zus van het betreffende kind zit. 

Aan de hand daarvan worden de volgende regels gehanteerd. 

Geen hoofdluizen/neten gevonden? 

 Dan stopt de nacontrole. 

 

 De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht dat de betreffende groep hoofdluisvrij is. 

 

Nog  hoofdluizen/neten aanwezig?  

 De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht. Wanneer er voor de tweede keer weer luizen of 

neten worden aangetroffen door het hoofdluisteam, belt de leerkracht weer naar de ouders van het 

betreffende kind om dit probleem te bespreken. Als er levende luizen en/of levende neten zijn 

ontdekt moet het kind eerst behandeld worden voor het naar school mag. Er wordt in dit gesprek 

besproken of er een bezoek gebracht moet worden door een lid van het hoofdluisteam. Ook wordt er 

aangegeven dat wanneer er voor de derde keer luizen en of neten ontdekt worden, 

de  jeugdverpleegkundige van de GGD wordt ingeschakeld en zij een afspraak maakt voor een 

huisbezoek. De ouders krijgen ook weer een brief. 

 

 Aan de kinderen uit de betreffende groep(en) wordt nogmaals een brief meegegeven dat de 

groep(en) nog niet hoofdluisvrij is/zijn en dat de ouders thuis moeten blijven controleren. 

Na deze twee weken vindt er nogmaals een nacontrole plaats in de groep van het besmette kind en in de 

groep(en) waar een broer en/of zus van het betreffende kind zit. 

Aan de hand daarvan worden de volgende regels gehanteerd. 

Geen hoofdluizen/neten gevonden? 

 Dan stopt de nacontrole. 

 

 De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht. 



 

 

 

 

Nog steeds hoofluizen/neten aanwezig?  

 Als er voor de derde keer nog luizen en/of levende neten aangetroffen worden bij het betreffende 

kind wordt er door de directie of leerkracht gebeld dat het betreffende kind niet naar school mag 

voor het behandeld is en wordt de GGD ingeschakeld voor een huisbezoek. 

 

 Aan de kinderen uit de betreffende groep(en) wordt nogmaals een brief meegegeven dat de 

groep(en) nog steeds niet hoofdluisvrij is/zijn. 

 

 Aan de ouders wordt een nieuwe (derde) en tevens laatste brief gestuurd waarin wordt aangegeven 

dat er door de school contact wordt opgenomen met de jeugdverpleegkundige van de GGD. De 

jeugdverpleegkundige neemt naar aanleiding van het probleem eerst telefonisch contact op met de 

betreffende ouders en bepaalt aan de hand daarvan of er ook een huisbezoek moet worden gebracht.  

Ook wordt in deze brief aangegeven dat wanneer de ouders niet meewerken, de leerplichtambtenaar 

wordt ingeschakeld. Als gevolg hiervan kan deze beslissen de leerling(en)  te schorsen van school.  Dit 

is echter een uiterste maatregel! 

 


