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LUIZENPROTOCOL 
 

1. Na elke vakantie zullen alle klassen gecontroleerd worden op hoofdluis. De aangestelde 
klassenouder(s) zal in samenwerking met een of meer hulpouders de kinderen in de klas 
controleren.  

 
2. Wanneer er geconstateerd wordt dat een kind hoofdluis of neten heeft, zal de 

ouder/verzorger van het kind geïnformeerd worden door de leerkracht en dient het kind nog 
diezelfde dag behandeld te worden. Het kind mag direct uit school gehaald worden voor de 
behandeling, maar het kind mag ook na schooltijd behandelt worden.  
 

3. De leerkracht geeft aan de ouder/verzorger een kopie mee van de Nieuwsbrief van het JGZ, 
waarin alles wordt uitgelegd over hoofdluis en de behandeling hiervan. Deze nieuwsbrief is 
ook op elke locatie verkrijgbaar. Zodra het kind behandeld is en vrij is van levende luizen, kan 
het kind weer naar school. 
 

4. In de map ‘Team – luizenmelding’ vind je een brief, waarin je de klas en datum moet 
invoeren waarna de brief gedeeld kan worden met de klas via Social Schools. Op deze manier 
worden alle ouders/verzorgers van de groep op de hoogte gebracht van het feit dat er 
hoofdluis in de klas is geconstateerd, zodat zij hun eigen kind ook extra kunnen controleren 
op hoofdluis. 
 

5. Twee weken nadat de luizen/neten zijn geconstateerd, zal de groep opnieuw gecontroleerd 
worden door de luizenouder(s).  
 

Tussentijdse melding 
 

6. Wanneer er tussentijds een geval van luizen/neten wordt geconstateerd door de leerkracht 
of gemeld wordt door een ouder, zal de groepsouder ingelicht moeten worden. De 
groepsouder zal er dan voor zorgen dat de desbetreffende klas wordt gecontroleerd. 

 
Wanneer een ouder meldt dat een kind luis heeft, zal het kind eerst behandeld moeten 
worden voordat het naar school komt. Alle levende luizen dienen met een kambeurt 
verwijdert te zijn. 

 
Broer/zus op school 

 
7.  Wanneer er bij een kind luis/neten zijn geconstateerd en het heeft een broer/zus op school, 

dan zal de klas waarin broer/zus zit ook gecontroleerd moeten worden. In Parnassys kan de 
leerkracht bij ‘Gezin’ zien wie de broer/zus zijn en in welke groep deze zit(ten). De leerkracht 
kan dan zijn collega informeren en opdracht geven om die groep ook te laten controleren. 
Wanneer de betreffende groep(en) vrij zijn van luis/neten, zal er geen brief uitgaan naar de 
ouders. Bij constatering van luizen/neten zal punt 2 t/m 5 van toepassing zijn. 

 
Herhaaldelijk voorkomen bij een kind 
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8. Wanneer er bij een kind herhaaldelijk luis of neten wordt geconstateerd (3 keer of meer) 
binnen een bepaalde periode, dan zal er in overleg geadviseerd worden om contact met de 
GGD en huisarts op te nemen. 
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