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Onderwerp: 
 

PREVENTIE LUIZEN 

Doel: 
 

Preventie van het voorkomen van luizen bij de gebruikers van de 
school. 

Doelgroep: 
 

Leerlingen, leerkrachten, ouders. 

Afspraken: 
 

a. Frequentie controles: 
1. Alle leerlingen worden gecontroleerd in de eerste schoolweek na 
een vakantie. 
2. Na twijfel of bij constatering van luizen (neten), vindt er een her 
controle plaats na 2 weken van de algemene controle. Afhankelijk 
van de constatering wordt besloten of de her controle in de groep 
of in de hele school plaatsvindt. 
3. Stap 2 wordt nog één keer herhaald als dat nodig blijkt te zijn. 
4. De GGD wordt ingeschakeld als daarna succes uitblijft. In 
overleg met deze instantie wordt er contact opgenomen met de 
ouders van het kind, zodat de ouders adequate maatregelen gaan 
nemen. 
 
b. Uitvoering van de controles: 
1. Vrijwillige ouders doen de controle. Indien nodig wordt een 
verpleegkundige ingeschakeld. 
2. De vrijwilligers hebben een zwijgplicht. 
3. Per bouw (onder-, midden-, bovenbouw) is er een coördinator. 
4. Per klas controleren 2 a 3 ouders de kinderen, de coördinator 
loopt heen en weer tussen de klassen in zijn/haar bouw. 
5. De coördinatoren informeren na de controle zowel de leerkracht, 
als de directeur. 
6. De leerkracht informeert de ouders over de behandeling om de 
aanwezige luizen te bestrijden (folder ‘Luis in je haar? Kammen 
maar!’ van de GGD). 
7. Indien er bij een leerling neten worden geconstateerd kan een 
leerling op school blijven. 
8. Indien er bij een leerling neten en meerdere luizen worden 
geconstateerd worden de ouders direct ingelicht en dient de 
leerling direct te worden behandeld. 
9. De coördinatoren hebben circa 2 keer per jaar overleg met de 
directeur. 
 
c. Extra preventie: 
1. Indien luis of neten wordt geconstateerd, worden de ouders van 
de groep (en de naastgelegen groepen) geïnformeerd middels een 
mailing. 
2. Indien noodzakelijk worden de jassen gedurende een termijn 
van minimaal 2 weken opgehangen in een luizenzak. 
3. Er wordt foldermateriaal verstrekt met daarin aanwijzingen m.b.t. 
de behandeling om de luizen en neten te doden. 



 

 

4. Ouders worden verzocht om bij constatering van luis bij hun 
eigen kind(eren) de school of de luizen coördinatoren daarover te 
informeren. 
5. Indien na de her controle nog sprake is van “luis in de groep”, 
houdt de groepsleerkracht een kringgesprek over het onderwerp 
“luizen”. Daarin komt naar voren de hygiëne, het gevoel en de 
preventie. 

Aanvullende gegevens: 1. Vrijwilligers krijgen elk jaar een instructie les van de GGD of van   
    de coördinatoren. Deze instructie vindt plaats na de algemene  
    ouderavond (i.v.m. nieuwe aanmeldingen). 
 
Onderwerpen die daarbij ter sprake komen zijn: 
a. Hoe luizen/neten waar te nemen. 
b. Hoe om te gaan als er bij een kind iets wordt waargenomen. 
c. Wat houdt de zwijgplicht in. 
d. De nieuwste informatie van de GGD. 
e. De rollen en taken binnen de groep (de organisatie). 
2. Foldermateriaal is beschikbaar bij de coördinatoren. 
3. De coördinatoren houden een registratie bij. 
4. De registratie, materiaal en folders worden opgeslagen in de            
    koffiekamer. 
5. Op de website staat informatie over het luispreventie-protocol en     
    de behandelmethode. 
6. Aan het begin van elk schooljaar worden ouders geïnformeerd  
    over punt 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 


