
 
 
 
 
 

Luizen protocol Parcival 
 
Schoolprotocol 
 

- Er wordt 1 luizencoördinator aangesteld voor de school 

- Per klas wordt 1 ouder aangesteld als luizenpluisouder 

- De luizenpluisouders informeren de luizencoördinator over de status van het 
luizenprobleem in de klas. 

- De luizencoördinator stuurt de luizenpluisouders aan.  

- Na elke schoolvakantie controleert iedere luizenpluisouders de kinderen in de klas. 

- De luizencontrole wordt in daglicht gedaan met de handen en/of luizenkam.  

- In elke klas is er een luizenlijst aanwezig met de namen van de kinderen uit de klas. 

Op deze lijst wordt door de luizenpluisouder aangegeven of het kind aanwezig 

was bij de controle en of het kind luis/neet- vrij is. 

- Bij afwezigheid van een kind wordt het kind op een later moment gecontroleerd. 

- Wanneer een ouder/verzorger luizen ontdekt dan dient dit gemeld te worden bij 

de leerkracht of contactouder van de klas.  

- Zodra er bekent wordt dat er luizen zijn dan wordt er een klassencontrole gestart 

door de luizenpluisouder en dit wordt gecommuniceerd naar de luizencoördinator 

van de school. 

Bij hoofdluis actieplan: 

- Wordt de leerkracht geïnformeerd. 

- De luizenpluisouder geeft een terugkoppeling aan de luizencoördinator. 

- Alle ouders van de school worden door de school (luizencoördinator) via de mail 
geïnformeerd: ‘Er zijn luizen’. Standaard mail met bestrijdingsadvies.  

- De ouders van de kinderen waarbij luizen/neten zijn aangetroffen worden via een 

persoonlijke mail geïnformeerd door de luizenpluis ouder van de klas: ‘Uw kind 
heeft luis’. Standaard mail met bestrijdingsadvies. 

- Wanneer er luizen/ neten worden gevonden, dan wordt de hele klas na 1 a 2 
weken opnieuw gecontroleerd. De ouders van de kinderen waarbij luizen/ neten 
worden aangetroffen worden na elke controle opnieuw geïnformeerd.  

- Als de luizenpluisouder opmerkt dat een kind na 3 luizencontroles nog steeds luis 
heeft dan wordt er door de directie van de school contact opgenomen met de 
ouder/verzorger van het kind om te kijken hoe het probleem samen kan worden 
opgelost.  

Luizencoördinator:  

- Bewaakt het luizenprotocol en past dit indien nodig aan. 

- Heeft overleg met de schoolleiding over het protocol. 

- Zorgt dat elke klas een luizenpluisouder heeft. 
Informeert alle luizenpluisouders van de school als er luizen zijn, zodat het 
schoolprotocol in gang gezet kan worden. 

- Herinnert de luizenpluisouders aan de controle momenten via mail. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Klassen/ luizenpluisouder:  

- Per klas wordt 1 ouder aangesteld als luizenpluisouder  

- De luizenpluisouder kan hulp in roepen van andere ouders uit de klas tijdens 

de controle. 

- In de eerste week na elke vakantie controleren de luizenpluisouders de 

kinderen uit hun eigen klas op hoofdluis. Datum en tijdstip van de 

luizencontrole wordt in overleg met de leerkracht afgesproken.   

- De voorkeur is om de controle op dag 1 na de vakantie te doen. 

- In elke klas is er een luizenlijst aanwezig met de namen van de kinderen uit de klas. 

Op deze lijst wordt door de luizenpluisouder aangegeven of het kind aanwezig 

was bij de controle en of het kind luisvrij is. 

- De luispluisouder van de klas is verantwoordelijk voor de lijst. 

- Het kind zelf wordt niet geïnformeerd als het luis of neten heeft. 

- De luizenpluisouder informeert de luizencoördinator over de aanwezigheid van 

luis/neten in de klas. 

- Het ‘Bij luis actieplan’ wordt in gang gezet zodra er luizen/neten zijn. 

Hoe werkt de luizencontrole: 
Verdeel de hoofdhuid in 4 vlakken (gebruik eventueel klemmetjes). Luizen zitten graag op 
warme plekjes, met name achter de oren en in de nek.  
Trek met een puntkam, kam of vingers een streep over de hoofdhuid en vouw de haren naar 
de zijkant weg. Je kunt nu goed kijken op de hoofdhuid en naar de beginpunten van de haren. 
Kijk of er iets loopt of dat er aan de haren, dicht op de hoofdhuid (ong. 1 cm) neten zitten. 
Neten herken je doordat het lijkt of er een huidschilfer aan de haar zit. Een neet kun je niet 
wegblazen of wrijven, hij zit echt vast aan het haar. Je kunt de neet er alleen afkrijgen door 
hem tussen je nagels helemaal van de haar af te schuiven tot  het uitende van de haar. Als je 
een neet of luis gevonden denkt te hebben, verwijder deze dan. In het geval van een luis druk 
deze tussen 2 nagels plat. 
 
 
 
 
Luizen en neten: 
 
Luis, van net uitgekomen tot volwassenluis: 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

Wat is hoofdluis?  

De hoofdluis is een kleine parasiet: een ongevleugeld insect dat leeft van mensenbloed. 

Hoofdluizen houden van warme behaarde plekjes, zoals achter de oren, in je nek of onder een 

pony. Een hoofdluis wordt ongeveer 2,5 tot 3 millimeter groot en is grijsblauw of, als hij net 

bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur. Hoofdluis voedt zich uitsluitend met menselijk 

bloed, zo'n 3 tot 6 keer per dag. De luizen kunnen 8 tot maximaal 24 uur zonder warmte en 

bloed, anders drogen ze uit en gaan ze dood.  

Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen bijvoorbeeld 

niet op mensen overleven en andersom.  

Wat zijn neten?  

De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn grijswit en lijken op roos. Het verschil is dat roos los 

zit terwijl neten juist aan het haar vastgeplakt zitten (vaak een paar millimeter van de 

hoofdhuis af). Een neet laat niet makkelijk los. Het is van belang alle neten eruit te kammen of 

zelfs handmatig te verwijderen om de luizen helemaal weg te krijgen. Tip: doe wat azijn op 

een watje en dep hiermee op de neet, dan lost de ‘lijm’ op en krijg je de neet makkelijker uit 

het haar.  

Waarom is snel ingrijpen bij hoofdluis belangrijk?  

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo. De vrouwelijke hoofdluis legt dagelijks zo'n 4 tot 

8 eitjes. Deze eitjes worden neten genoemd. De neten worden met een soort lijm vlak boven 

de hoofdhuid stevig aan de haren bevestigd. Na ongeveer 7 dagen komen de neten uit. Een 

jonge hoofdluis is na 7-10 dagen volwassen en klaar om zelf weer eitjes te leggen. Hij leeft 

dan ongeveer 1 maand en legt in die tijd zo'n 250 eitjes. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus erg 

belangrijk.  

Behandeladvies: 

Er zijn 1 manier om hoofdluis te behandelen: 
- Kammen om de luizen te verwijderen 
- Handmatig de neten verwijderen  
- Wassen met een antihoofdluismiddel 
 

- Controleer je kind elke dag gedurende 14 dagen. 

- Verwijder de neten en luizen en behandel het haar van je kind nog een keer met 
een shampoo als het niet verdwenen is.  

 
Je kunt als antihoofdluismiddel ook kiezen voor een natuurlijke variant. Hierbij wat 
voorbeelden: 

- Lice bomb 

- Prioderm 

- Nyda 

 



 
 
 
 
 
Zijn er luizen in de klas? 
Breng dan verdund tea tree olie aan achter de oren van je kind. Dit maakt je kind 
onaantrekkelijk voor luizen.  
 
 
STAPPENPLAN WANNEER JE LUIS ONTDEKT BIJ JE KIND: 
 
1: Informeer de luizenpluisouder van de klas (NAAM, CONTACTGEGEVENS) 
2: Start de behandelprocedure  
3: Lukt het niet om je kind luisvrij te maken?  
 - Vraag hulp aan de luizenpluisouder of, 
  - Maak een afspraak bij de luizen kliniek: 
https://www.luizenkliniek.nl/vestigingen/amsterdam/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.luizenkliniek.nl/vestigingen/amsterdam/


 
 
 
 
 
STANDAARD MAIL VOOR DE KLASSEN 
 

LEES DEZE MAIL ZORGVULDIG ALSJEBLIEFT  
 
Lieve Ouders,  
 
Er zijn luizen in de klas! Daarom is jouw hulp nodig!  
Deze week is er een luizencontrole geweest. Er zijn een aantal kinderen met luis in de klas. De 
ouders van de kindjes zijn persoonlijk geïnformeerd hierover. 
 
De vraag is om het haar van je eigen kind(eren) extra te controleren en zondig te behandelen. 
Lang haar van de kindjes vast te dragen.  
 
In deze mail vind je informatie over luis en een handleiding voor preventie en behandeling 
tegen luis.  
  
 
 
HOUDLUISCONTROLES 
 
Na iedere vakantie bezoekt de luizenpluisouder de klas en worden alle kinderen 
gecontroleerd op hoofdluis. Heeft jouw kindje hoofdluis? Dan ontvang je een persoonlijk 
bericht met de vraag om je zoon of dochter direct te behandelen. Tevens wordt er een mail 
naar de hele klas verstuurd om alle ouders te informeren dat er luizen in de klas zijn, zodat je 
als ouder extra alert kunt zijn.  

 

JOUW HULP IS NODIG: 
Het is super fijn dat er op school gecontroleerd wordt op luizen. Om van de luizen af te komen 
is het belangrijk dat we samenwerken. Het is daarom erg belangrijk dat je, als je bij je eigen 
kind hoofdluizen ontdekt, dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de luizenpluisouder. In onze klas 
ben ik dat, NAAM, OUDER VAN. Vervolgens is het noodzakelijk dat je direct begint met 
behandelen. Ook als je daarmee al bent begonnen, of als je zelfs al klaar bent met 
behandelen, is het belangrijk dat je doorgeeft dat je kind luizen had.  Als de luizen op een 
ander kind zijn overgekropen en dat wordt pas na een paar dagen ontdekt, hebben al snel 
meer klasgenoten hoofdluis. Misschien jouw kind ook weer. En dan kun je weer opnieuw 
beginnen…  Het is super fijn dat er op onze school geen taboe is over luizen. Iedereen weet 
dat iedereen luizen kan krijgen; het ligt er niet aan of je elke dag je haar wast of niet. 
 
Als ik bericht krijg van jou als ouder dat jouw kindjes luis heeft of heeft gehad dan organiseer 
ik direct een luizen controle voor alle kindjes in de klas.  
 

SAMEN KUNNEN WE LUIZEN TEGEN GAAN!  
 

STAPPENPLAN WANNEER JE LUIS ONTDEKT BIJ JE KIND: 
1: Informeer de luizenpluis ouder van de klas (NAAM, CONTACTGEGEVENS) 
2: Start de behandelprocedure  
3: Lukt het niet om je kind luisvrij te maken?  
 - Vraag hulp aan de luizenouder of, 
  - Maak een afspraak bij de luizen kliniek: 



 
 
 
 
 
https://www.luizenkliniek.nl/vestigingen/amsterdam/ 
 
Behandeladvies: 
Er is 1 manier om hoofdluis te behandelen: 

 - Kammen om de luizen te verwijderen 
- Handmatig de neten en luizen verwijderen 
- Wassen met een antihoofdluismiddel 
 

- Controleer je kind elke dag gedurende 14 dagen. 

- Verwijder de neten en luizen en behandel het haar van je kind nog een keer met 
een shampoo als het niet verdwenen is.  

 
Je kunt als antihoofdluismiddel ook kiezen voor een natuurlijke variant. Hierbij wat 
voorbeelden: 

- Lice bomb 

- Prioderm 

- Nyda 
 
 
Je kunt als antihoofdluismiddel ook kiezen voor een natuurlijke variant. Hierbij wat 
voorbeelden: 
-       Lice bomb 
-       Prioderm 
-       Nyda 
  
Zijn er luizen in de klas? 
Breng dan verdund tea tree olie aan achter de oren van je kind. Dit maakt je kind 
onaantrekkelijk voor luizen     
 

 
HET IS OOK LASTIG: 
Hoe weet je nu of je kind luis heeft? Die kleine kriebel beestjes zijn lastig te zien. Daarom even 
wat extra info over de luis :-) 
Zo zien ze eruit (van net-uitgekomen tot volwassen hoofdluis): 
 
 

 

https://www.luizenkliniek.nl/vestigingen/amsterdam/


 
 
 
 
 
 

  
De hoofdluis is een kleine parasiet: een ongevleugeld insect dat leeft van mensenbloed. 
Hoofdluizen houden van warme behaarde plekjes, zoals achter de oren, in je nek of onder een 
pony. Een hoofdluis wordt ongeveer 2,5 tot 3 millimeter groot en is grijsblauw of, als hij net 
bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur. Hoofdluis voedt zich uitsluitend met menselijk 
bloed, zo'n 3 tot 6 keer per dag. De luizen kunnen 8 tot maximaal 24 uur zonder warmte en 
bloed, anders drogen ze uit en gaan ze dood. 
Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen bijvoorbeeld 
niet op mensen overleven en andersom. 
 
Wat zijn neten? 
De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn grijswit en lijken op roos. Het verschil is dat roos los 
zit terwijl neten juist aan het haar vastgeplakt zitten (vaak een paar millimeter van de 
hoofdhuis af). Een neet laat niet makkelijk los. Het is van belang alle neten eruit te kammen of 
zelfs handmatig te verwijderen om de luizen helemaal weg te krijgen. Tip: doe wat natuurazijn 
op een watje en dep hiermee op de neet, dan lost de ‘lijm’ op en krijg je de neet makkelijker 
uit het haar. 
Persoonlijk raad ik je aan om handmatig de neten te verwijderen. Het is even een klusje maar 
zo weet je wel dat echt alle neten eruit gaan. De haren van kindjes zijn zo fijn en zo kan het 
gebeuren dat de kam niet voldoende werkt. Als je een grijze neet ziet dan zit er nog een luis 
in het eitje. Zie je een witte neet dan wandelt de luis al vrolijk rondt.  
  
 
 

 
 
Waarom is snel ingrijpen bij hoofdluis belangrijk? 
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo. De vrouwelijke hoofdluis legt dagelijks zo'n 4 tot 
8 eitjes. Deze eitjes worden neten genoemd. De neten worden met een soort lijm vlak boven 
de hoofdhuid stevig aan de haren bevestigd. Na ongeveer 7 dagen komen de neten uit. Een 
jonge hoofdluis is na 7-10 dagen volwassen en klaar om zelf weer eitjes te leggen. Hij leeft 
dan ongeveer 1 maand en legt in die tijd zo'n 250 eitjes. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus erg 



 
 
 
 
 
belangrijk.  
  
NATURAL MAGIC: 
In de bijlage tref je het document met de uitleg en natuurlijke preventie tip en 
behandelmiddel. 
 
 
Wat zegt het RIVM: 
Het RIVM heeft een video gemaakt over luis. Het is wellicht interessant om er even naar te 
kijken. In de video laten ze heel goed zien hoe een luis eruit ziet.  
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Multimedia/Infectieziekte
n/RIVM_Hoofdl uisvideo/Download/RIVM_Hoofdluisvideo 
 
Heb je vragen schrijf me vooral.  
 
Warme groet,  
 
 
NAAM, CONTACTGEGEVENS 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Multimedia/Infectieziekten/RIVM_Hoofdl
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Multimedia/Infectieziekten/RIVM_Hoofdl

