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Luizenbeleid 

 
Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te 

controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling 

eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u hoofdluis ontdekt. Laat dit ook weten aan de leerkracht 

van de groep, zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden. Hoofdluizen zijn niet 

schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat 

hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren.  

Op de eerste dag na de schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dat 

wordt gedaan door de onderwijsassistent van de groep. Wanneer daar neten/luizen worden 

aangetroffen wordt er contact opgenomen met de ouders.  

De ouders worden gebeld en krijgen zo nodig tips over de verdere behandeling. Thuis zult u de 

nodige maatregelen moeten nemen. Op www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen staat 

veel informatie. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag.  

Als u alles weer onder controle heeft dan kan uw kind weer naar school. 

In de groep waar luizen zijn geweest volgt na 2 weken een extra checkmoment. 

Luizencapes gebruiken wij niet bij ons op school. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 

luizencapes niet helpen tegen neten en luizen. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, 

bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via 

kleding. 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u 

of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school en kinderopvang. 

Ieder moment dat er luizen zijn geconstateerd dan checken wij alle kinderen. Dit omdat kinderen 

met elkaar in de bus van en naar school rijden.                                                                                                                                                                        

Ondanks ons beleid en de zorg die wij eraan besteden, bent u als ouder eindverantwoordelijk. Wij 

proberen op deze manier grote uitbraken te voorkomen en door het beleid dat wij nu voeren 

proberen wij de school luis-vrij houden.  

Natuurlijk zijn wij bereid om u met raad en daad te helpen. Schroom dan niet om contact met ons 

op te nemen 
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