
 

                    
 

                              PROTOCOL HOOFDLUIS 
 

1. Controle 
a. Na elke vakantie worden op dinsdag alle leerlingen gecontroleerd. Deze dagen 
staan ook in de kalender vermeld. 

b. De klassenassistenten controleren hun eigen groep of samen met een collega 2 
groepen. 

 
2. Constatering hoofdluis of verse neten 
a. Op het moment dat dit geconstateerd wordt neemt de leerkracht contact op met de 

ouders om hun kind 3x per dag te kammen met een Nisska kam. Dit zal zoveel 
mogelijk 1x per dag op school gebeuren door de assistent.  

b. De groep waar de betreffende leerling in zit krijgt een brief mee naar huis waarin 
staat dat er in de groep hoofdluis is en wordt ouders gevraagd hun kinderen extra te 
controleren. (deze standaard brief vind je bij algemene middelen , bij protocollen) 

d. Een week later wordt deze groep opnieuw gecontroleerd.  
De groep wordt net zolang gecontroleerd totdat die luisvrij is. 

 
3. Bij zeer hardnekkige hoofdluis problemen 
In het geval dat een leerling niet luisvrij wordt of dat het regelmatig bij dezelfde 

leerling terug keert kan school met ouders in overleg gaan hoe het komt dat zij het 
niet onder controle krijgen. 

-  dagelijks 3 keer hun kind met de Nisska kam kammen 
-  de andere gezinsleden ook regelmatig controleren en zo nodig kammen 
 

Omdat er nieuwe antihoofdluismiddelen sinds enige tijd in Nederland beschikbaar 
zijn met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof) kan dit 

ouders evt. geadviseerd worden. Dimeticon heeft een fysische werking: bij een 
behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een 
tekort aan zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen 

bewezen. Deze behandeling leidt niet tot resistentie-ontwikkeling. Deze behandeling 
kan niet in de plaats komen van 3x per dag kammen. 
 
4. Zwemmen 
Omdat er geen lotions meer gebruikt hoeven te worden kunnen de leerlingen ook 

gewoon mee zwemmen. Dit in overleg met de GGD die het weer heeft nagetrokken 
bij het RIVM. De hoofdluis zal in het water op het hoofd en in de haren blijven zitten, 

deze spoel je er niet zomaar uit terwijl je zwemt. 
 
 

 


