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9. Protocol bestrijding hoofdluis 
 

 
Op alle SKOzoK-scholen wordt gebruik gemaakt van een protocol, waarin beschreven staat 
op welke manier de school werk maakt van de bestrijding van hoofdluis. De directeur is er 
verantwoordelijk voor dat er een protocol is en ziet toe op de consequente uitvoering 
daarvan. Voor de uitvoering van het protocol maakt de school gebruik van een werkgroep 
van ouders, die ingezet wordt voor controlerende werkzaamheden. 
 
Het hier volgende SKOzok-protocol is van toepassing op alle scholen, voor zover deze 
scholen geen eigen protocol bestrijding hoofdluis hebben vastgesteld. Scholen kunnen 
ervoor kiezen dit protocol waar nodig een schoolspecifieke invulling te geven. 
 
Het SKOzoK-protocol bestaat uit de volgende onderdelen : 

1. De werkgroep bestijding hoofdluis. 
2. Procedure bij preventieve controle. 
3. Procedure bij melding van hoofdluis. 
4. Procedure schorsing. 

 
 

a. De werkgroep bestrijding hoofdluis. 
 
Op school is een werkgroep van ouders geformeerd, die controleert op hoofdluis. Belangrijk 
is dat van deze ouders verwacht kan worden dat discretie en privacy gewaarborgd zijn. 
Controles moeten gezien worden als “beroepsgeheim”.  
Een van de ouders fungeert als coördinator bestrijding hoofdluis. Deze persoon is het 
aanspreekpunt voor de directeur en de teamleden, voor de ouders en is vast contactpersoon 
met de GGD.  
  

b. Procedure bij preventieve controle. 
 
Preventieve controle vindt plaats in de eerste week na iedere schoolvakantie. De weken 
waarin gecontroleerd wordt, zijn vooraf vastgesteld en worden in de schoolkalender vermeld. 
Aan de ouders wordt verzocht om het haar van hun zoon/dochter van tevoren te wassen. 
 
De procedure is als volgt : 
Op de afgesproken momenten worden alle leerlingen door de controle-ouders nagekeken op 
hoofdluis. Als er hoofdluis wordt ontdekt in de groep wordt de volgende procedure gevolgd : 

1. De controle-ouder meldt de aanwezigheid van hoofdluis bij de directie van de school.  
2. De directeur onderneemt de volgende acties: 

 de leerkracht van de desbetreffende groep wordt geïnformeerd  
 de rest van het schoolteam wordt geïnformeerd  

De ouders worden gebeld en worden gevraagd om hun kind in de middagpauze of na 
schooltijd direct te behandelen tegen hoofdluis.  Als de ouders van de leerling niet 
telefonisch te bereiken zijn gaat er brief met de leerling mee naar huis. De leerlingen 
van de betreffende groep krijgen ook een briefje mee naar huis waarin de ouders 
erop attent gemaakt worden dat er in de groep hoofdluis geconstateerd. De brief 
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bevat verder ook informatie over de behandeling. In de nieuwsbrief komt een 
algemene melding. 

NB. Afspreken wie de ouders belt : de klassenleerkracht, de directeur of de 
coördinator. 

Op school worden eventueel de volgende maatregelen genomen : 

 Een verkleedverbod in de betreffende groep afkondigen. De verkleedspullen wassen 
en niet gebruiken tijdens een hoofdluisepidemie. Eventueel de verkleedspullen 
gedurende 10 dagen in een plastic zak opbergen. 

 De jassen in tassen ophangen aan de kapstok. 

3. Na 1-2 weken vindt de hercontrole plaats. Op dat moment kunnen er twee dingen 
gebeuren: 

a. Het kind is schoon. Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen. De ouders 
van het kind worden er telefonisch van op de hoogte gebracht dat de bestrijding 
effectief was. Afspreken wie de ouders belt. 

b. Er zijn nog luizen aanwezig. De ouders worden er door de directeur telefonisch van 
op de hoogte gebracht dat de bestrijding onvoldoende was. Tevens ontvangen de 
ouders een brief van de directeur waarin deze aandringt op het nemen van de juiste 
maatregelen, zodat voorkomen kan worden dat er verdere stappen gezet moeten 
worden.  

NB. Hierbij moet niet vergeten worden dat falen van een behandeling, 
resistentievorming van hoofdluis tegen het gebruikte middel hiervan de oorzaak kan 
zijn. Indien men overtuigd is van een juiste behandeling, is het raadzaam een 
volgende behandeling met een ander middel uit te voeren. 

c. Na 14 dagen vindt wederom controle plaats. Als blijkt dat er dan nog steeds luizen 
aanwezig zijn, kan de directeur besluiten de GGD of de huisarts in te schakelen. 

 

Procedure bij melding van hoofdluis. 
Stap 1  
Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder meldt de betreffende leerkracht dat aan 
de directeur. 

Stap 2  

De directeur geeft de melding door aan de coördinator van de werkgroep. Deze 
onderneemt meteen actie om de groep waarin het betreffende kind zit in zijn geheel te 
controleren. Alle kinderen van de betreffende groep ontvangen een brief dat er in de 
betreffende groep hoofdluis gemeld is. 
In de nieuwsbrief komt een algemene melding. 

Stap 3  
Op school worden eventueel de volgende maatregelen genomen : 
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 Een verkleedverbod in de betreffende groep afkondigen. De verkleedspullen wassen 
en niet gebruiken tijdens een hoofdluisepidemie. Eventueel de verkleedspullen 
gedurende 10 dagen in een plastic zak opbergen. 

 De jassen in tassen ophangen aan de kapstok. 

Stap 4  

Na 1-2 weken vindt de hercontrole plaats. Op dat moment kunnen er twee dingen 
gebeuren: 

a. Het kind is schoon. Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen. De 
ouders van het kind worden er telefonisch van op de hoogte gebracht dat de 
bestrijding effectief was. Afspreken wie de ouders belt. 

b. Er zijn nog luizen aanwezig. De ouders worden er door de directeur 
telefonisch van op de hoogte gebracht dat de bestrijding onvoldoende was. 
Tevens ontvangen de ouders een brief van de directeur waarin deze 
aandringt op het nemen van de juiste maatregelen, zodat voorkomen kan 
worden dat er verdere stappen gezet moeten worden.  

Stap 5  
Bij een volgende melding in één en dezelfde groep worden de kinderen van deze groep 
(plus de broertjes of zusjes van het kind in een andere groep) gecontroleerd en wordt de 
controleprocedure als hierboven beschreven gevolgd.  
 

Procedure schorsing. 

 Als de school er alles aan gedaan heeft wat mogelijk is en het probleem blijft voortduren, 
kan de directeur besluiten het kind de toegang tot de school te ontzeggen totdat het 
probleem verholpen is. (In deze gevallen kan dat voor ten hoogste een week. Aangezien 
de leerplicht nog steeds geldt, moet een school altijd huiswerk meegeven.) Tevens zorgt 
de school ervoor dat er iets tegen de hoofdluis gedaan wordt bijvoorbeeld door de GGD 
of de huisarts in te schakelen. 

 
Protocol schorsing 
Bij het nemen van de maatregel tot schorsing wordt het protocol schorsing en 
verwijdering van leerlingen in acht genomen. Daarin is het volgende bepaald : 

 Het bovenschools management, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag van 
de school, wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel 
en om goedkeuring gevraagd.  

 Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 
leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.  

 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een 
gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk 
oplossingsmogelijkheden te worden verkend. Ook de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school komen in dit gesprek 
aan de orde. 

 Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het 
leerlingendossier opgeslagen.  
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 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
o Het bovenschools management  
o De ambtenaar leerplichtzaken  
o De inspectie onderwijs 

 Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het 
bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  

 


