
 
 

          September 2015 

Beste hoofdluisouders, 
 
Sinds deze maand hebben wij - Ageeth Euser, Angelique Hoetmer, Cecilia van der Reek Wilma 
Verhaar en Esther Ruhé - het stokje van de hoofdluis coördinatoren overgenomen.  Via deze brief 
willen wij jullie op de hoogte brengen van de (deels) nieuwe richtlijnen van de GGD. Daarnaast zijn 
onderaan deze brief onze contactgegevens terug te vinden, zodat jullie ons kunnen vinden bij 
eventuele vragen!  
 
Wanneer controleren 
Controleren op hoofdluis is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). 
Maar ook op school worden alle kinderen structureel gecontroleerd op hoofdluis. Een luis kan buiten 
een mensenhoofd ongeveer 48 uur overleven. Na een vakantie is in principe een school luisvrij. De 
eerste week na elke schoolvakantie is dan ook het beste moment om te controleren. 
Bij een incidentele hoofdluismelding van een ouder op school dient de hele groep ook klassikaal 
gecontroleerd te worden. 
 
Hoe controleren 
Vanaf heden staat de plastic bak met de spullen die nodig zijn voor de controle in de klas. In de 
plastic bak zit een map met de namenlijst, checklist en uitslagbriefjes, drie luizenkammen, alcohol, 
watjes en handschoenen. Een schort heb je volgens het nieuwe protocol van de GGD niet meer 
nodig.  
Als luizenouder ben je verantwoordelijk voor de inhoud van deze bak. Indien iets op is, kun je dit 
aanvullen vanuit de voorraad (in het magazijn op de begane grond, een krat met opschrift 
‘luizencontrole’, rechts achterin). Wij zullen deze voorraad regelmatig controleren en bijvullen. 
Zouden jullie zelf de uitslagbriefjes willen uitprinten en aan de leerkracht geven om uit te delen? 
Graag het origineel bewaren voor de volgende keer! De luizenkammen graag reinigen 
(uitkoken/afwasmachine) na iedere controle. 
 
Je controleert op hoofdluis door te kijken naar luizen en levensvatbare neten. Kijk zorgvuldig op alle 
voorkeursplaatsen: pony, nek en achter de oren. Maak met je vingers een scheiding in het haar. Kijk 
goed bij de haarinplant en langs het haar of je een luis of neet ziet. Ga op deze manier het hele hoofd 
langs.  
Luizen variëren in kleur en ook in grootte. Een volwassen hoofdluis is ongeveer 3 mm groot en 
grijsblauw of roodbruin van kleur. Jonge luizen zijn kleiner en lichter van kleur. De neten zijn kleiner 
dan één millimeter. Ze zijn licht van kleur en lijken op roosschilfers, maar zitten echter muurvast aan 
de haren. Met een kammetje of met duim en wijsvinger laat roos, glitter en zand zich makkelijk 
weghalen, maar een neet niet. Met het blote oog is aan een neet niet te zien of die leeft of een dode 
huls is. Levensvatbare neten zijn neten die niet verder dan 1 cm van de hoofdhuid zitten. Neten 
vérder dan 1 cm van de hoofdhuid zijn leeg of dood en vormen geen besmettingsgevaar. Is er 
hoofdluis geconstateerd bij een kind, vervang dan de handschoenen om eventuele besmetting bij 
andere kinderen te voorkomen.  
Het is aan te raden de controle met minimaal twee personen tegelijk uit te voeren. Mochten er 
twijfels zijn of je een neet ziet, dan is met elkaar meekijken snel en onopvallend te regelen. 
 
Resultaat van de controle 
De bevindingen van de hoofdluiscontrole noteer je op de checklist. Het is belangrijk om ten aller tijde 
de privacy van de leerling te respecteren. De resultaten mogen alleen besproken worden met de 
ander hoofdluisouders, leerkracht en/of directeur. 
 



 
 

Er zijn geen luizen en/of levensvatbare neten gevonden 
- Facultatief: Geef ouders van alle leerlingen een uitslagbriefje mee waarin staat dat op dit moment 

geen hoofdluis is geconstateerd in de klas, maar dat regelmatige controle belangrijk is. 
 
Er zijn luizen en/of levensvatbare neten gevonden 
- Noteer de naam op de checklist 
- Geef de naam door aan de leerkracht 
- Geef ouders van leerlingen met hoofdluis de uitslagbrief mee (via de leerkracht) waarin vermeld 

staat dat hun kind besmet is met hoofdluis. Deze ouders worden verzocht een behandeling te 
starten. Op de achterkant van deze brief staat aanvullende informatie over opsporing en 
behandeling van hoofdluis. 

- De leerling dient zo snel mogelijk thuis te worden behandeld met een luizendodend middel. Het is 
niet verplicht om het kind direct naar huis te sturen, maar dit heeft wel de sterke voorkeur.  
Voorkom direct hoofd-op-hoofd contact. 

- Geef aan alle leerlingen zonder hoofdluis in de betreffende groep de uitslagbrief mee (kruis aan: 
‘In de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd’). Door middel van deze brief roept de school 
alle ouders van deze groep op om twee weken lang dagelijks in het gezin op hoofdluis te 
controleren 

- Controleer de hele groep opnieuw over 14 dagen. Dit gaat net zo lang door totdat de hele klas 
luizenvrij is. Blijf de ouders informeren over de uitslag van de luizencontrole. 

 
Er zijn neten gevonden op meer dan 1 cm van de hoofdhuid: deze zijn oud 
- Facultatief: Geef ouders van alle leerlingen een uitslagbriefje mee waarin staat dat op dit moment 

geen hoofdluis is geconstateerd in de klas, maar dat regelmatige controle belangrijk is 
 
Een leerling was afwezig tijdens de controle 
- Op de checklist noteer je wie er afwezig is tijdens de controle 
- Voor deze leerling kopieer je een afwezigheidsbrief en geeft deze aan de leerkracht, zodat hij/zij 

de brief aan het kind kan geven zo gauw deze weer op school is. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de hoofluiscontrole is te vinden op de website http://www.ggdhm.nl/thema-
s/item/jeugdgezondheidszorg/hoofdluistrainingen-voor-ouders-verzorgers./ De website 
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/ is ook erg handig. 
 
Daarnaast kun je ons bij vragen of suggesties uiteraard altijd benaderen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(de namen en telefoonnummers zijn ivm privacy van dit document gehaald. De gegevens zijn op te 
vragen bij de directie) 
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