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INLEIDING 

Getuige onderzoek onder scholen blijkt dat 15% van de kinderen elk jaar wordt besmet 

met hoofdluis. Deskundigen zijn van mening dat geen school in Nederland met dit 

probleem hoeft te kampen en dat die 15% teruggebracht kan worden tot 1% van de 

leerlingen, na totstandkoming van adequaat beleid. Leden van de MR van KBS Franciscus 

en het team van de school zijn de afgelopen periode regelmatig aangesproken door 

ouders, die hen verzochten een duidelijke en krachtige aanpak ter voorkoming en 

bestrijding van de verspreiding van hoofdluis onder leerlingen, te maken. 

In de MR vergadering en tijdens de teamvergaderingen is de aanpak van het 

luizenprobleem besproken en hebben de partijen unaniem besloten dat er nieuw beleid 

wordt ontwikkeld voor de school, waarin de aanpak, taken en bevoegdheden van de 

diverse betrokkenen duidelijk wordt weergegeven.  

Het rapport is voor feedback aangeboden aan het team. Na het verwerken van de 

feedback, is de aanpak geïmplementeerd in de school en zijn de ouders hierover 

geïnformeerd. 

In de maandmemo is aangekondigd dat er besloten is tot een gestructureerde aanpak 

van hoofdluis binnen de school. Deze procedure is gebaseerd op de onderzoeken en 

adviezen van de vereniging: “ Landelijk Steunpunt 

Hoofdluis”,www.landelijksteunpunthoofdluis.nl. 
 



LANDELIJK STEUNPUNT HOOFDLUIS 

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) wil dat er een einde komt aan 

hoofdluis! Jaarlijks krijgen ongeveer 240.000 kinderen op de basisschool te maken met 

de gevolgen van deze jeukende parasiet. Dit wil zeggen dat 15% van alle kinderen 

tussen 4-12 jaar besmet worden met hoofdluis. Niet leuk voor het kind, maar ook niet 

voor het gezin en de school. 

 

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis is een vereniging opgericht door 

ervaringsdeskundigen. Professionals die bijdragen vanuit hun eigen vakgebied. Daarbij 

zijn het allemaal ouders met kinderen op de basisschool. De vereniging wordt bestuurd 

door een verenigingsbestuur. Zij vindt dat hoofdluis in deze tijd helemaal niet meer voor 

zou hoeven komen. Met een structurele aanpak op scholen, actieve voorlichting, en het 

stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gaat dit volgens de vereniging zeker lukken! 

 

WAT IS HOOFDLUIS EIGENLIJK? 

Luizen zijn parasieten, ze hebben een ander dier nodig om te leven, om daar hun 

voedsel vandaan te halen. De hoofdluis haalt zijn voedsel uit mensenbloed. Elke 

diersoort en ook de mens heeft zijn eigen luizen. De luis van b.v. een hond kan niet 

overleven op een mens of omgekeerd. De volwassen hoofdluis is 2 - 3 mm. groot, en is 

grauw/grijs van kleur. Na het bloed zuigen kan hij echter een rodere kleur aannemen. 

Ook kunnen ze hun kleur aanpassen aan de kleur van het haar van de gastheer of 

-vrouw. Hierdoor zijn ze moeilijk te ontdekken. Iedereen die niet helemaal kaal is kan ze 

krijgen. Iemand met lang haar loopt wel een groter risico om besmet te raken met 

hoofdluis.  

Bovendien maken de luizen geen onderscheid tussen vies 

en schoon haar. Sterker nog, zij vertonen een voorkeur 

voor een schone hoofdhuid. Ze hebben 6 pootjes, 

waarmee zij zich aan het haar vast houden, zelfs tijdens 

het wassen of het zwemmen. De kop van de luis is 

uitgerust met een zuigapparaatje. Hiermee prikt de luis 

een paar keer per dag door de hoofdhuid heen om bloed 

te drinken. Dit kan jeuk geven, maar dit hoeft niet. Door 

krabben kunnen wel korstjes op de hoofdhuid ontstaan 

en kunnen infecties optreden. Hoofdluizen brengen geen 

ziekten over.  



HOE KOM JE AAN LUIZEN? 

Luizen zijn overlopers. Zij kunnen niet springen. Dat betekent dat besmetting alleen kan 

gebeuren via direct contact. Kinderen zijn extra gevoelig omdat ze al spelend vaak 

letterlijk de koppen bij elkaar steken en gemakkelijker direct contact met elkaar hebben. 

Vooral onder omstandigheden waar veel mensen dicht bij elkaar verblijven, bijvoorbeeld 

bij kampeervakanties of logeerpartijtjes, in volle bussen of treinen, wordt hoofdluis 

gemakkelijk verspreid. 

 

HOE ONTDEK JE HOOFDLUIS? 

Kleine grijze beestjes lopen door het hoofdhaar; jeuk op het hoofd, veroorzaakt door het 

bloed zuigen. Kort na een besmetting hoeft men nog helemaal geen jeuk te hebben, pas 

als de luizen zich gaan vermenigvuldigen, kan jeuk ontstaan;  

 

BESTRIJDINGSPROCEDURE HOOFDLUIS  

Onderstaande procedure is gebaseerd op de LSH methode, welke volgens de LSH 

vereniging, de standaard hoofdluismethode voor alle basisscholen van Nederland zal 

worden. De methode is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de 

GGD’s. http://www.rivm.nl/cib/themas/Hoofdluis/ . 
 

De procedure beslaat de volgende activiteiten: 

● Ouders die de klas op hoofdluis controleren. 

● Jaarlijks plannen van school brede controles, telkens 1 week na de meeste 

schoolvakanties. 

● Informeren van leerkrachten, ouders en directie over resultaten van de controles. 

● Inrichten controle volgens LSH methode. 

● Evalueren procedure na 1e jaar in augustus 2018. 

 

ROL OUDERS 

Ouders zijn de eerst verantwoordelijke personen voor opvoeding en verzorging van hun 

kind(eren). Ouders leren een kind omgaan met zijn persoonlijke verzorging. Bovendien 

zijn ouders verantwoordelijk voor de hoofdluisbehandeling van hun kind. Dit betekent 

dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de controle op - en verwijdering van hoofdluis 

en neten uit de haren van de kinderen. Als een kind inderdaad hoofdluis heeft, is het 

heel belangrijk dat ouders de school en de ouders van vriendjes waarschuwen om 

verdere verspreiding van hoofdluis te beperken. Helaas gebeurt dit lang niet altijd, 

omdat veel ouders zich (ten onrechte) schamen dat hun kind hoofdluis heeft. 

 

  

http://www.rivm.nl/cib/themas/Hoofdluis/


ROL SCHOOL 

De school heeft een aanvullende, stimulerende en bewakende rol in het voorkomen en 

bestrijden van hoofdluis. Zij is verantwoordelijk voor de hygiëne en voor het leefklimaat 

op school en voor het nemen van preventieve maatregelen. Leerkrachten kunnen er toe 

bijdragen dat het hebben van luizen uit de taboesfeer komt door met de kinderen over 

luizen te praten of door de ouders te informeren over hoofdluis. In elke klas zijn er 

pompjes aanwezig met desinfecterende middelen om tijdens en na het controleren de 

handen te desinfecteren.  

ROL VAN DE OUDER DIE LEERLINGEN CONTROLEREN 

Deze pagina bevat instructies voor “luizenouders” van scholen die werken 

volgens de LSH methode. 

 

Wat doet de luizenouder? 

 

De luizenouder: 

● Neemt op basis van instructies van de leerkracht de controles op hoofdluis uit op 

de daarvoor aangewezen controledagen. 

● Registreert de controlebevindingen ten behoeve van de school. 

● Bij het aantreffen van hoofdluis licht deze de leerkracht op discrete 

wijze in. 

 

Functieomschrijving luizenouder: 

● De ouder dient in staat te zijn om in deze rol zeer discreet om te gaan met de 

controleresultaten en deze uitsluitend met de leerkracht te bespreken en niet met 

andere ouders. 

 

  



DE PROCEDURE 

 

1. Jaarlijks is er een planning van het aantal controlemomenten. 

 

2. Via de maandmemo en met berichten vanuit “DigiDuif” worden de ouders van het 

naderende controlemoment op de hoogte gesteld. 

 

3. De controle wordt in elke klas in de eerste week na elke vakantie uitgevoerd. 

 

4. Bij controle van het haar wordt extra aandacht gegeven aan de warmste plaatsen 

op het hoofd: Achter de oren, in de nek, in staart en pony. 

 

5. De ouders van kinderen waar hoofdluis of een vermoeden van hoofdluis wordt 

geconstateerd, worden door de leerkracht/administratie hiervan op de hoogte 

gebracht, voorzien van de nieuwste instructies. 

 

6. De ouders ontvangen op dezelfde dag een melding dat er hoofdluis is 

geconstateerd. Indien dit in meerdere groepen het geval is, wordt hier ook op de 

voordeuren van de school melding van gedaan.  

 

7. Indien een leerling luizen/neten heeft en een broertje of zusje op school, dan 

wordt deze ook extra gecontroleerd.  

 

8. De leerkracht bepaalt in overleg met de luizenouder(s) of  

de groep waarbij hoofdluis is geconstateerd, een nacontrole krijgt. De nacontrole 

wordt alleen gehouden in de groep(en) waar besmetting geconstateerd is en 

wordt 2 weken later gehouden. 

 

9. Mocht er hardnekkige luizenbesmetting blijven waarbij er na 2 controles of 

gedurende langere tijd bij hetzelfde kind luizen/neten worden geconstateerd dan 

zal de intern begeleider contact opnemen met de ouders en kan hulp van de 

GGD-verpleegkundige worden ingeschakeld. Deze kan hulp/advies geven aan de 

ouders bij de aanpak van het probleem. Daarbij is uitgangspunt dat behandeling 

van luizenbesmetting verplicht is en dat er verplicht aan deel wordt genomen. 

 

10. Alle kinderen en ouders dienen zich te houden aan dit protocol. Alle kinderen 

worden door de luizenouders gekamd en gecontroleerd. 

 

11. Mocht uw kind al luizen hebben, dan kunt u bij de leerkracht aangeven dat er 

geen controle meer nodig hoeft te zijn. Dit om extra nadruk en een negatief 

zelfbeeld bij de leerlingen te voorkomen.  

 

12. Iedere leerling ontvangt een luizenzak. Aan de ouders wordt gevraagd elke 

vakantie de luizenzak te wassen. Dit is de verantwoording van de ouders. Indien 

de luizenzak is kwijtgeraakt, kunnen ouders een nieuwe aanschaffen voor € 2,50 

bij de administratie van de school. 

 



DE LSH METHODE 

Het 7-stappen plan 

 

1. Voorbereiding 

2. Behandelen 

3. Kammen 

4. Nog meer kammen 

5. Omgeving informeren 

6. Huis onder handen nemen 

7. Blijf alert 

 

Een gedetailleerde beschrijving van hoe te kammen en met welke middelen 

wordt uitgewerkt en aan de ouders ter beschikking gesteld. 

 

ONDERSTEUNENDE MIDDELEN 

● Producent van luizenmiddel Prioderm heeft een instructiefilm voor ouders 

gemaakt. Bekijk de instructiefilm op de LSH website.  

● Indien er vragen zijn over de LSH methode in het algemeen kunt u de website 

bezoeken voor informatie of mailen met het Landelijk Steunpunt Hoofdluis 

● Indien u vragen heeft over de controles op school kunt u contact opnemen met 

de groepsleerkracht of de administratie van de school. 

 

MIJN KIND HEEFT LUIS: HET 7 STAPPENPLAN 

Het 7 stappenplan 

 

Stap 1 - Voorbereiding 

Kies voor de nat kam methode of voor een bestrijdingsmiddel. Zorg dat u de gewenste 

producten in huis hebt, of haalt. Zorg dat u sowieso een netenkam (zie afbeelding) in 

huis hebt. Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel of de wastafel. Het verschil 

tussen dode en levende neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde) neten 

zitten vlakbij de hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege) neten groeien mee met 

het haar en zitten verder van de hoofdhuid verwijderd. 

 

  

 

 

 

 

  



Stap 2. – Behandelen 

1. Als u voor een bestrijdingsmiddel gekozen hebt: 

Behandel de besmette gezinsleden met het middel, conform de instructies in de 

bijsluiter. BEHANDEL NIET PREVENTIEF MET LOTION TEGEN HOOFDLUIS! Dit 

werkt resistentie in de hand. 

2. Bij de natkam methode: 

Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit. Breng vervolgens ruim 

crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit. 

 

Stap 3 - Kammen 

Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Kam vervolgens alle luizen en 

neten uit het haar met een goede netenkam. Dit is een onmisbaar onderdeel van elke 

behandeling. 

Lukt het niet de neten in 1 keer uit te kammen, maak dan het haar nogmaals nat met 

een mengsel van warm water met azijn, dan laten de neten beter los. 

Je kunt de neten het beste uit het haar verwijderen door tussen de nagels de neten van 

het haar trekken. Om alle haren te kammen zijn minstens dertig slagen nodig, dat kost 

al gauw meer dan twintig minuten, afhankelijk van de bos haar. Maak de luizenkam na 

gebruik van elk gezinslid steeds grondig schoon. Dit kan het beste gebeuren door de 

kam 1 minuut in water uit te koken. 

 

Stap 4 - en nog meer kammen.... 

Blijf gedurende 2 weken dagelijks kammen met de netenkam. Dit in verband met de 

cyclus van de luis. Door 14 dagen te kammen wordt voorkomen dat tussentijds 

uitgekomen nymfen kunnen uitgroeien tot volwassen luizen en dat die nieuwe neten 

kunnen leggen.  

 

Behandelen van hoofdluis 

 

Men kan na constatering kiezen uit 2 methodes van behandeling. De behandeling met 

bestrijdingsmiddelen en de behandeling zonder bestrijdingsmiddelen. Het is zeer 

belangrijk om alle leden van het gezin tevens mee te behandelen. 

 

Hoofdluisbestrijdingsmiddelen geadviseerd door GGD Midden-Nederland 

● Malathion (prioderm), dit is een lotion, shampoo. 

● Permetrine (Loxazol), dit is een lotion. 

● Bioalletrine/piperonybutoxide (Para Speciaal) spray. 

● XT Luis (nog niet goedgekeurd door de GGD daar het net op de markt is, het 

wordt wel aangeraden door sommige afdelingen van de GGD). 

 

Malathion doodt de hoofdluizen binnen enkele minuten en wellicht ook een deel van de 

neten. Dit middel is niet erg gebruiksvriendelijk. Het heeft een onaangename geur. Het 

wordt deels door de huid opgenomen. Als men vaker last heeft van hoofdluis wordt het 

niet aangeraden dit middel te gebruiken en in ieder geval af te wisselen met een ander 

middel, bijvoorbeeld Loxazol. 

Men suggereert dat dit middel na 3 weken nog werkzaam is en dus herbesmetting 

tegengaat. Dit is zeer zeker niet het geval. 

 

Loxazol lotion 

Loxazol is gebruiksvriendelijk en heeft een korte inwerkingsduur (10 minuten). Het ruikt 

niet onaangenaam. Het is relatief duur. Een flacon is bedoeld voor 2 behandelingen. Het 

doodt de luizen en in veel gevallen de neten na ongeveer een half uur. Het dringt 

nauwelijks door de hoofdhuid heen. Het middel kan ook gebruikt worden ter voorkoming 

van besmetting. In de praktijk is het niet handig het middel continue preventief te 

gebruiken. De luizen worden resistent. 



Paraspeciaal spray 

Dit middel doodt luizen en wellicht neten na enkele minuten. Omdat dit een spray is 

kunnen ook grotere oppervlakten zoals meubels, autostoelen e.d. hiermee gemakkelijk 

behandeld worden. De inwerktijd is 30 minuten. Een spray is moeilijk te doseren, de 

gehele hoofdhuid moet goed nat worden gemaakt. Na behandeling met spray de dode 

luizen uit de haren kammen. Na een week wordt de behandeling herhaald. 

 

XT Luis 

Een nieuw middel op de markt. Het is niet chemisch en verspreidt geen nare geur. 

Omsluit de luis en neet door middel van een plastic laagje waardoor ze stikken en niet 

verder kunnen groeien. Heeft 8 uur de tijd nodig om in te werken. Bij voorkeur ’s-avonds 

behandelen en in de ochtend uitspoelen. Na een week behandeling herhalen om 

eventuele uitgekomen neten nogmaals te behandelen. 

 

Neten verwijderende middelen en kammen 

 

Neetex 

Neetex doodt de hoofdluis niet. Het middel wordt gebruikt om vastzittende neten los te 

maken van het haar. Neetex wordt gebruikt na behandeling met een antihoofdluismiddel. 

 

Priolox spoeling 

Priolox maakt het uitkammen van dode neten gemakkelijk. Het is een spoeling en wordt 

gebruikt na een luizen dodende behandeling. Priolox lost de lijmstof op waarmee de 

neten aan het haar vastzitten. 

Luizenkam 

Geschikt om luizen te verwijderen. Niet geschikt om neten te verwijderen. Nadeel de 

tanden verbuigen gemakkelijk.  

 

Nittcomb-M2 

Fabrikant noemt dit de netenkam. Geschikt om luizen te verwijderen en geschikt om 

neten te verwijderen.  

 

Nisskakam 

Zeer geschikt om neten mee te verwijderen. Het wordt als luizenkam afgeraden daar de 

tanden dicht bij elkaar staan. Eerst het haar nat maken en met een eerder genoemd 

middel gebruiken. Men kan ook een mengsel van water en azijn (één deel water en één 

deel azijn) maken.  

 

Behandeling zonder bestrijdingsmiddelen 

Sommige mensen hebben bezwaar tegen het gebruik van een 

hoofdluisbestrijdingsmiddel. Wij raden het ten zeerste aan. Indien u toch geen 

bestrijdingsmiddelen wilt gebruiken, dan moeten de mensen gedurende 14 dagen iedere 

dag kammen met een gecombineerde luizen/netenkam. Deze behandeling voortzetten 

indien het na 14 dagen nog niet over is.  

 

Stap 5 - Informeer je omgeving 

Waarschuw de school, ouders van vriendjes/ vriendinnetjes, sportverenigingen etc. 

Zolang er levende luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd aanwezig zijn, blijft 

iemand potentieel besmettelijk. Met het blote oog is niet vast te stellen of een neet nog 

een larve bevat of al leeg is. Neten die enkele centimeters van de hoofdluis af liggen, 

zijn lege of dode neten. Er wordt in de richtlijn van uit gegaan dat de 

antihoofdluismiddelen niet effectief zijn tegen de larven in de neten. 

 



Stap 6 - Het huis onder handen nemen 

Uit onderzoek is gebleken dat de overdracht van hoofdluis hoofdzakelijk plaats vindt 

door direct haar-haarcontact. Het is nooit wetenschappelijk aangetoond dat hoofdluis via 

kammen, mutsen, jassen, petten, sjaals, koptelefoons, knuffels en beddengoed zich zou 

verplaatsen. Daarom binden we nu de strijd tegen de luis aan met de kam! 

Stap 7 - Blijf alert 

Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. 


