
Informatie over de werkwijze bij de luizencontrole. 

Hoofdluis is op veel basisscholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk 

om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoe eerder u erbij 

bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich verspreidt. Vaak controleren is dus 

belangrijk. Als er hoofdluis heerst, dan is een zorgvuldige, effectieve aanpak nodig. 

 

Werkwijze 

 Algemeen 

 De eerste week na elke vakantie controleren de luizenouders (het LOT, Luizen 

Opsporings Team) alle groepen op hoofdluis.  

 De  bevindingen worden op een namenlijst bijgehouden. Aan de kinderen wordt niet 

verteld bij wie luizen/neten zijn gevonden. 

 Op de namenlijst wordt aangetekend welke kinderen op de dag van de controle 

afwezig waren. Deze kinderen worden op een andere dag alsnog gecontroleerd. 

 

Procedure "Wat te doen als er luizen/neten worden gevonden" 

 De leerkracht wordt geïnformeerd.  

 De ouders/verzorgers van het kind worden op de hoogte gebracht door de luizen 

coördinator en/of door de leerkracht. 

 De hele groep krijgt een brief "Hoofdluis" en/of wordt er een brief op MijnSchool 

geplaatst. 

Hercontrole 

 Als er luizen en/of verse neten zijn gevonden, wordt na 2 weken de hele groep 

opnieuw gecontroleerd en wordt de procedure "Wat te doen als er luizen/neten 

worden gevonden" herhaald. 

 Telkens als er bij de hercontrole opnieuw een kind met luizen en/of neten is, dan 

wordt na 1 à 2 weken weer een hercontrole gehouden. 

 

 

 

 

 

 

Tussentijdse luizenmelding 



 Wanneer een ouder/verzorger aan de leerkracht meldt dat zijn/haar kind 

luizen/neten heeft, wordt het LOT direct op de hoogte gesteld en wordt de hele 

groep gecontroleerd. 

 De hele groep krijgt de brief "Hoofdluis" mee naar huis. 

 

Ouders/verzorgers 

 Ouders/verzorgers zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de controle op en 

behandeling van luizen/neten bij hun eigen kinderen.  De luizencontrole op school 

vervangt de eigen controle niet. 

 Treft u bij uw kind luizen/neten aan, meld dit dan aan de leerkracht. De hele groep 

krijgt dan de brief "Hoofdluis" mee en er wordt een extra luizencontrole 

georganiseerd. Controleer alle gezinsleden. 

 

 

 

 


