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Werkwijze 

1) Constateren van hoofdluis 

De werkgroep controleert elke maandag na een vakantie van minimaal één week alle groepen. Een 

ouder is contactpersoon, leerkracht Els van Campenhout is dit namens de school. 

Per groep controleren 2 ouders alle leerlingen in de klas. De werkgroep heeft zelf een map waarin 

alle leerlingen vermeldt staan en vullen in of er al dan niet iets is geconstateerd op de volgende 

manier: 

G= geen luizen 

L = levende neten 

D = dode neten 

H = hoofdluis / luizen 

A = kind afwezig  

Aan het eind van de controle vertelt de ouder de resultaten aan de leerkracht d.m.v. de ingevulde 

leerlingenlijst.  

Een ouder van de werkgroep informeert Marloes. Zij belt de ouders van de leerlingen waarbij iets is 

geconstateerd en mailt de andere ouders de brief over het behandelen van hoofdluis door de GGD.  

2) Wat doet de school als er hoofdluis heerst? 

Bij een melding van hoofdluis maken we onderscheid tussen de basisprocedure en de 

vervolgprocedure. Onder de basisprocedure verstaan we die acties die school onderneemt als er 

hoofdluis heerst. Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van een stappenplan de basisprocedure . 

Stappenplan voor de basisprocedure gevolgd door vervolgprocedure 

stap 1 Informeer via de mail alle ouders van de groep over de hoofdluismelding. Het 

document “Hoofdluisbehandeling thuis” van de GGD wordt toegevoegd. Ouders 

betreffende leerling wordt telefonisch gebeld door Marloes.  Ouders worden in de 

mail ook geïnformeerd over de komende hercontrole; de vervolgprocedure.  

 

stap 2 Twee weken na de eerste controle vindt een hercontrole plaats in de groepen waar 

hoofdluis/neten zijn ontdekt. Bovendien worden dan de broertjes en/ of zusjes van 

de besmette leerlingen gecontroleerd. 

 

Beleid hoofdluis St. Willibrordusschool   

 

 



Mei 2014 T. Hendriks-van Welij 

 

 

  

Stap 3 Na de hercontrole ouders informeren over de stand van zaken via de mail. Indien er 

nog steeds luizen of neten zijn bij desbetreffende leerling wordt de dit door de 

leerkracht aan de ouders gemeld en wordt de schoolverpleegkundige ingeschakeld. 

Zij neemt contact op met de ouders.   

NB: Deze hercontroles blijven net zolang plaats vinden totdat er geen hoofdluis/ levende neten meer 

zijn gevonden. De resultaten van de hercontrole worden bij Marloes gemeld.  

Vervolgprocedure bij hardnekkige hoofdluis 

Als gevolg van controles door hoofdluiswerkgroep komen de zgn. ‘hardnekkige gevallen’ van 

hoofdluis sneller in beeld. Het gaat daarbij om kinderen, waarbij regelmatig tot voortdurend 

hoofdluis geconstateerd wordt. In samenspraak met de sociaal verpleegkundige zijn er meerdere 

interventies mogelijk. Een mogelijkheid hiervan is een huisbezoek. De sociaal verpleegkundige zal in 

dit huisbezoek samen met de ouder, zoeken naar de mogelijke oorzaak van het hardnekkige 

probleem. 

Afhankelijk van deze oorzaak kan een oplossing gezocht worden. Soms kan extra, op maat gegeven, 

uitleg helpen. Als uit het huisbezoek blijkt dat de ouder(s) om een andere reden niet het vermogen 

heeft/hebben om het probleem aan te pakken, kan in het uiterste geval geprobeerd worden andere 

hulp in te schakelen. 

 

 

 

 


