
 

Hoofdluis:  

Iedere eerste week na een vakantie wordt er in alle klassen gecontroleerd op 

hoofdluis. De leerkrachten maken hiervoor afspraken met de luizenbrigade van hun 

eigen klas. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. De meeste klassen 

worden op maandag gecontroleerd. Suzanne van de Hooven is bij de controle 

aanspreekpunt voor vragen. In de praktijk helpen de aanwezige luizenouders elkaar 

met de controles. Dat werkt het meest effectief.  

Het is de taak van school om luizen/neten op te sporen en niet om deze te 

verwijderen. Het verwijderen is een taak van de ouders/verzorgers.   

De luizenouders brengen de leerkracht op de hoogte als er hoofdluis is aangetroffen. 

De leerkracht brengt vervolgens alle ouders van de klas op de hoogte via de mail. 

De leerkracht maakt, in geval van hoofdluis, met een luizenouder een afspraak voor 

een her-controle na 2 weken. De her-controles zijn steekproefsgewijs.  

In 4 stappen van de luizen af:   

1. Laat het haar na het wassen met gewone shampoo nat. Smeer er rijkelijk 

crèmespoeling in. Niet uitspoelen. Kam grondig met een metalen netenkam. Spoel 

de kam tussendoor steeds uit. Of vul de wasbak met water en spoel daar steeds de 

kam in af. Op die manier kun je zien hoeveel luizen en neten je verwijderd hebt. 

Controleer eventueel vooraf, bij droog haar, het hele hoofd. Pak steeds een plukje 

haar, zo dun als een vel papier. Neten die eitjes bevatten, zitten dicht op de 

hoofdhuid, maximaal een centimeter ervandaan. Verwijder ze handmatig. Je bent er 

al gauw anderhalf uur mee bezig.   

2. Luizen en netenvrij? Dan eventueel nog een antihoofdluismiddel er meteen 

achteraan gebruiken. Gebruik je een middel dat malathion bevat, dan mag je 24 uur 

niet zwemmen in chloorhoudend water. Chloor maakt malathion onwerkzaam.   

3. Veertien dagen elke dag kammen. Veeg tijdens het kammen de kam regelmatig af 

aan een wit papieren servet of keukenrol. Kijk of er luizen op het papier te zien zijn.   

4. Heeft je kind 10-12 opeenvolgende dagen geen neten, dan mag je hem luizenvrij 

verklaren. Hoera! Voorkom her-besmetting door alle gezinsleden te controleren op 

luizen en neten en indien nodig te behandelen. 

 

 


