
 
Protocol hoofdluis controle klim-op school:  
 
Hoe herken je een luis, levende neet of dode neet:  
 
Een luis is een langwerpig insect (parasiet) dat niet kan vliegen of springen, maar wel 
heel snel kan lopen. De kleur van een luis is lichtbruin/grijs en overleven enkel op de 
mens. Luizen kunnen niet zwemmen, maar overleven wel in water. Water van 60 graden 
kunnen ze niet overleven.  
 
Na bevruchting legt een vrouwelijke luis ongeveer 6 eitjes (neten) per dag. Een neet 
wordt met een soort lijm aan het haar vastgemaakt en is niet groter dan ongeveer 0,5 
mm. Je kunt deze niet lostrekken, als je iets vindt op het haar dat los is, is het vrijwel 
zeker geen neet, maar roos of pluis. Het onderscheid tussen een dode en levende neet 
is moeilijk te zien. Een neet met een levende luis is geelwit tot parelmoer en soms ook 
zwart/bruin. Een lege neet is plat en helder wit, maar soms ook zwart/bruin. Na 7 a 10 
dagen komt de larve uit en na nog eens 7 dagen ontwikkelt de larve zich tot volwassen 
luis. 
 
 
De controle: 
 
Elke eerste week na een schoolvakantie dient er te worden gecontroleerd op hoofdluis in 
iedere groep. Met de leerkracht wordt overlegd welke dag en tijdstip dit zal zijn. De 
klassenouders controleren de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. 
Het is van belang dat de klassenouders luizen kunnen opsporen en herkennen. Het is 
ook belangrijk dat ze onderscheid kunnen maken tussen verse neten en 
oude/behandelde neten. Alleen bij de aanwezigheid van hoofdluis en/of verse neten 
wordt er een hercontrole gepland. Bij de controle staan de volgende middelen ter 
beschikking: een plastic schort, flesje alcohol, gaasjes en evt. een luizenkam. 
 
De belangrijkste plekken die gecontroleerd dienen te worden zijn:  

de haren achter de oren 
de kruin 
de haren in de nek 
de haren onder de pony  

 
De leerkracht bereidt de groep voor op de controle, de kinderen worden in de klas 
gecontroleerd. Alle kinderen met staarten of vlechten mogen die zelf losmaken, na de 
controle gewoon een paardenstaart maken of de leerkracht doet dat bij het betreffende 
kind. De leerkracht dient ook gecontroleerd worden. Hij/ zij is een voorbeeld en het 
controleren van een leerkracht werkt taboedoorbrekend.  
 
Tijdens de controle gevonden neten of luizen worden doodgedrukt in een gaasje met 
alcohol en bewaard door de leerkracht om evt. aan de ouder(s) van het kind aan te tonen 
dat er een luis of neet is gevonden.  
 
De bevindingen worden discreet aan de leerkracht gemeld en de groepen van evt. 
broertjes of zusjes dienen extra gecontroleerd te worden. Dit alles gaat in samenspraak 
met de leerkrachten.  
 
 



Controle bij tussentijdse meldingen: 
 
Als er een melding van hoofdluis is worden alle kinderen van de betreffende groep 
gecontroleerd. Ook de groepen van de broertjes of zusjes. Dit gebeurt dan in 
samenspraak met de leerkrachten en wordt door de klassenouders uitgevoerd. Indien 
een kind afwezig is, wordt die op een later tijdstip alsnog bekeken. (Na de controle v/d 
hele school wordt ook de directeur van alle meldingen op de hoogte gebracht).  
 
 
Hercontrole: 
 
In geval van besmetting vindt er na 2-4 dagen een hercontrole plaats bij het (de) 
betreffende kind(eren). Dit gebeurt ook weer door de klassenouders. De ouders krijgen 
de gelegenheid hun kind goed te blijven controleren en alle oude neten te verwijderen. 
Indien een kind afwezig is, wordt die op een later tijdstip alsnog bekeken.  
 
Indien er hoofdluis en/of verse neten zijn geconstateerd, informeert de leerkracht de 
ouders van het kind zodat die hem of haar direct kan ophalen en behandelen. De zusjes 
en/of broertjes van het betreffende kind (uit de andere klassen) worden gelijk 
gecontroleerd (mochten die ook luizen en/of neten hebben, kunnen ze gelijk mee met de 
ouders).  
  
Na de behandeling en natuurlijk schone kleren en jas mag het kind gelijk weer naar 
school. Na 2-4 dagen vindt er een hercontrole plaats bij de betreffende kinderen.  
Als er in een klas, gelijktijdig, twee gevallen van hoofdluis en/of neten geconstateerd zijn, 
zal er een brief meegaan met daarin de melding van de aanwezigheid van hoofdluis in 
deze klas.  
 
Knelpunten: 
 
Niet alle ouders behandelen/kammen hun kind of kinderen onmiddellijk. Ouders 
controleren hun kind niet of onvoldoende. Dit heeft niet altijd te maken met desinteresse. 
Vaak heeft het te maken met het niet weten hoe te controleren en het niet herkennen 
van neten en/of hoofdluis. Ouders kammen mogelijk hun kind niet óf niet op de juiste 
wijze. Kammen moet 2 weken lang 3 x per dag. Hoofdluis wordt, ondanks alle 
voorlichting, nog vaak geassocieerd met onvoldoende hygiëne. Dit leidt er toe dat ouders 
niet altijd de school of de ouders van vriendjes/vriendinnetjes melden dat hun kind 
hoofdluis heeft. Of ze durven geen advies te vragen bij onduidelijkheden rondom de 
behandeling van hoofdluis. 
 
 
 
Eventule vragen kunnen gesteld worden aan Sabrina Berkhout via meester Arno Janssen 
 
 


