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1. Inleiding
Vrijwel iedere basisschool wordt geconfronteerd met hoofdluis. Hoofdluizen zijn op zich
betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen
gaan krabben en wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren. Om verspreiding te voorkomen is het
erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen.
In deze informatiemap wordt een procedure aangegeven die u kunt volgen als er op school hoofdluis
wordt geconstateerd. Hierbij worden ouders actief betrokken. Om hoofdluis effectief te kunnen
bestrijden is het belangrijk om goede afspraken te maken over de verschillende taken en
verantwoordelijkheden. Dit protocol hoopt u hierbij van dienst te zijn.
Op de website www.ggdgooi.nl vindt u meer informatie over hoofdluis onder het alfabetisch
register.
Wanneer u vragen heeft over hoofdluis of over de procedure, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de
sociaal verpleegkundigen JGZ van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gooi & Vechtstreek
(035) 692 63 50.

2. Achtergrondinformatie
In Nederland komt hoofdluis vooral voor bij kinderen en vormt op basisscholen het grootste
probleem. Hoofdluis komt op het voortgezet onderwijs in mindere mate voor.

2.1

Wat is hoofdluis?

De hoofdluis is een insect, die als parasiet op de hoofdhuid van de gastheer leeft, maar in zeldzame
gevallen ook in de wenkbrauwen, de wimpers of de baard. De volwassen luis is een grijsblauw
beestje van ongeveer 3 mm groot. Nadat hij bloed heeft opgezogen, is hij roodbruin. De eitjes,
neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar
kleven.

2.2 Hoe kun je hoofdluis kri jgen?
Luizen kunnen niet springen of vliegen. Ze kunnen alleen lopen. Kinderen zijn het meest bevattelijk
voor hoofdluis, doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken.
Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van
mensenbloed en dat vinden ze ook op een schoon en kortgeknipt hoofd. Je kunt hoofdluis zelf niet
voorkomen door elke dag je haar te wassen.
De kans op het krijgen van hoofdluis kun je wel verkleinen door eventuele luizen snel op het spoor
te komen door 1 x per week het haar te kammen met een fijnmazige kam.

3. De behandeling van hoofdluis
3.1 Opsporen van hoofdluis
Luizen worden opgespoord door het haar te kammen met een fijntandige kam boven een stuk wit
papier. Inspectie van de haren alleen, zónder kammen, is niet genoeg. De luizen zullen op het
papier vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels.
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Neten groeien met het haar mee (ongeveer 1 cm per maand), dus hoe verder de neet van de
hoofdhuid af is, hoe langer geleden deze gelegd is en hoe langer geleden de besmetting heeft
plaatsgevonden. Neten die enkele centimeters van de hoofdhuid af liggen, zijn lege of dode neten.
Het kammen gaat als volgt:
Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit.
Bescherm de ogen met een washandje.
Breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit.
Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam.
Houd het hoofd voorover boven een wasbak en kam het haar van achteren naar voren met een
fijntandige kam tegen de schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging
op richting het andere oor.
Veeg tussendoor de fijntandige kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en
kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn.
Spoel de crèmespoeling uit.

3.2 Behandelen van hoofdluis
Er zijn twee manieren om hoofdluis te behandelen:
1. kammen;
2. kammen in combinatie met gebruik van een antihoofdluismiddel.

Kammen
Vanaf de start van de behandeling dient gedurende 14 dagen dagelijks het haar gekamd te worden
volgens de kaminstructie ( zie onder 3.1) Het dagelijks uitkammen van de luizen en neten (dood of
levend) voorkomt dat tussentijds uitgekomen nimfen uitgroeien tot volwassen luizen en voorkomt
daarmee dat nieuwe eitjes gelegd worden.
Dagelijks met een speciale fijntandige kam het natte haar intensief kammen gedurende 2 weken is
waarschijnlijk even effectief als behandeling met antihoofdluismiddelen. Toevoegen van
crèmespoeling of antiklitshampoo aan het natte haar maakt het kammen gemakkelijker en daarmee
meer acceptabel. Vastgeplakte neten kan men eventueel losweken door een doekje met azijn op
het haar te deppen.

Kammen in combinatie met gebruik van een antihoofdluismiddel
De behandeling met een antihoofdluismiddel moet gelijktijdig starten met het kammen gedurende
14 dagen en is op die manier bewezen effectief
In Nederland zijn hoofdluis middelen vrij te koop bij apotheek of drogist in de vorm van een lotion,
crème of shampoo. De werkzame stoffen zijn: dimeticon, malathion en permetrine.
Malathion en permetrine doden aanwezige luizen door chemische werking, dimeticon door
verstikking
In toenemende mate wordt er in het buitenland melding gemaakt van resistentie tegen middelen op
basis van permetrine of malathion.In Nederland zijn beperkt cijfers over resistentieontwikkeling
beschikbaar waaruit blijkt dat therapiefalen vaker optreedt na behandeling met permetrine dan
met malathion.
Behandeling met middelen op basis van dimeticon leidt niet tot resistentieontwikkeling; de luis
sterft doordat deze ingekapseld wordt door dimeticon.
Geen enkel middel biedt garantie op 100% succes. Oorzaken van therapiefalen zijn: herbesmetting,
onjuist gebruik van het middel, het achterwege laten van het dagelijks kammen gedurende 14
dagen en resistentieontwikkeling tegen malathion of permetrine. Bij verdenking door resistentie
kan gekozen worden voor een tweede behandeling met een product met een andere werkzame
stof.
Zowel malathion als permetrine en dimeticon kunnen huidirritatie, overgevoeligheid en
sensibilisatie als bijwerking hebben.
Chloor inactiveert malathion. Op de dag van behandeling mogen kinderen niet zwemmen in
chloorhoudend zwemwater. Dit is in tegenstelling tot wat in de bijsluiter vermeld staat
(“Kinderen mogen tot een week na de behandeling niet zwemmen”).
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Het gebruik van malathion en permetrine wordt afgeraden aan zwangeren en vrouwen die
borstvoeding geven. Kinderen jonger dan 6 maanden mogen alleen onder medisch toezicht
worden behandeld met dimeticon, malathion of permetrine.
Voor de contra-indicaties van de middelen dient altijd de bijsluiter te worden gevolgd.

Hete lucht en elektrische kammen
Een relatief nieuwe ontwikkeling is het gebruik van hete lucht om luizen uit te drogen en hierdoor
te doden. Er zijn verschillende apparaten in ontwikkeling. In Nederland is de zogenaamde
LouseBuster verkrijgbaar voor professionals. Dit apparaat is in Amerika door de Food en Drug
Administration (FDA) goedgekeurd voor gebruik bij kinderen boven 4 jaar. Door een halfuurdurende
behandeling met hete lucht (59°C) wordt 80% van de luizen en 99,2% van de eitjes gedood. Er zijn
nog meer studies nodig om deze resultaten te bevestigen.
De effectiviteit van behandeling van hoofdluis met een elektrische fijntandige kam is nooit goed
onderzocht.
Beide methoden worden niet actief geadviseerd door de GGD Gooi & Vechtstreek.

Aanvullende maatregelen op de behandeling
Omdat luizen hoofdzakelijk overgebracht worden door haar-haarcontact, is de kans groot dat
andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang met een fijntandige kam het
hele gezin te controleren en besmette gezinsleden gelijktijdig te behandelen.
Controleer daarna wekelijks het (natte) haar van alle gezinsleden met een fijntandige kam.
Als er luizen zijn, is het belangrijk om de directe omgeving te waarschuwen. Andere
ouders/verzorgers kunnen dan meteen met een fijntandige kam het (natte) haar van hun
kinderen controleren.
Het is belangrijk dat alle kinderen met hoofdluis uit één klas (of club etc.) gelijktijdig worden
behandeld.
Wering van school of kinderdagverblijf is niet nodig en gerechtvaardigd omdat de aandoening geen
gevaar voor de gezondheid oplevert.
In uitzonderlijke gevallen wanneer nog geen verspreiding plaats heeft kunnen vinden, zoals op de
eerste dag na de vakantie, kan men de ouders/verzorgers dringend verzoeken het kind van school
op te halen en te starten met het bestrijden van de hoofdluis.
Dit kan echter niet worden afgedwongen.

4. Samenwerken is belangrijk
Effectieve bestrijding is alleen mogelijk indien het probleem gezamenlijk wordt opgepakt en er
gelijktijdig behandeld wordt. Zowel ouders als school dragen verantwoordelijkheid met betrekking
tot het voorkomen en bestrijden van hoofdluis.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de controle en verwijdering van hoofdluis uit de haren
van hun kinderen. Ouders kunnen meewerken aan een ouderwerkgroep ter bestrijding van hoofdluis
zoals beschreven in het hoofdstuk 'Ouderbetrokkenheid'.
School is verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen en voor het betrekken van de ouders
bij de bestrijding van hoofdluis.
De GGD kan school en ouders bijstaan met deskundig advies en met het verstrekken van schriftelijke
informatie, zoals folders en het hoofdluisprotocol met daarin voorbeeldbrieven voor ouders. Ook
kan de GGD zorgdragen voor het voorlichten van de ouderwerkgroep.
De GGD kan worden betrokken bij de bestrijding van recidiverende/hardnekkige epidemieën op een
school.
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5. Regels en afspraken
Om een hoofdluisepidemie op school te voorkomen is het gewenst dat school regels vaststelt en
afspraken maakt met het team en met de ouders.
Hieronder geven we enkele voorbeelden van regels en afspraken die u kunt vastleggen in het
schoolwerkplan:
Een standaardprocedure opstellen voor hoe te handelen bij hoofdluis (zie Ouderbetrokkenheid en
de bijbehorende voorbeeldbrieven). Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met
hoofdluis van school te weren; wel adviseren we dringend om in overleg met de ouders de
hoofdluis eerst te bestrijden en daarna pas weer de school te laten bezoeken.
Deze standaardprocedure moet bekend zijn bij alle leerkrachten en ouders, en ieder jaar na de
zomervakantie opnieuw besproken worden.
Een ouderwerkgroep instellen die het hoofdluisprobleem in de gaten houdt. School neemt ook
met 1 persoon deel aan deze werkgroep. Deze persoon draagt vanuit school de
verantwoordelijkheid en zorgt voor terugkoppeling naar het schoolteam.
Maak één ouder of de leerkracht uit de werkgroep verantwoordelijk en aanspreekpunt voor
contacten met de GGD (laat dit ieder jaar opnieuw vaststellen door de schooldirectie).
Maak één verpleegkundige van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg, per school vaste
aanspreekpersoon.
Soms staan ouders niet toe dat hun kind gecontroleerd wordt door een andere ouder; dit kan
worden ondervangen door in het schoolreglement op te nemen dat kinderen op hoofdluis worden
gecontroleerd en ouders daarmee akkoord moeten gaan bij het aanmelden van het kind op
school.
Regelmatig ouders stimuleren om hun kinderen te controleren op hoofdluis en hen nadrukkelijk
verzoeken de constatering van hoofdluis door te geven aan de school.
Bij een melding van hoofdluis hierover een brief meegeven aan alle kinderen van de betreffende
klas/groep (zie Ouderbetrokkenheid en de bijlage 7.1).
Na iedere vakantie de folder/vragen en antwoorden ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ publiceren
in de schoolkrant.
Na iedere vakantie de standaardprocedure onder de aandacht brengen van (nieuwe) leerkrachten
en ouders.

6. Ouderbetrokkenheid
6.1 Inleiding
Hoofdluis is vooral een bedreiging voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Op plaatsen
waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander
overgebracht worden. De school is, ongewild, zo'n plaats.
Jarenlang hebben verpleegkundigen van de GGD de hoofdharen van de leerlingen nagekeken op
hoofdluis en werden ouders op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om deze 'ongenode gasten'
aan te pakken. Deze aanpak heeft niet geleid tot een vermindering van de hoofdluis.
In zekere zin werd hoofdluis een probleem voor de verpleegkundige en school en nauwelijks voor de
ouders. Zowel de ouders als school dragen een stukje verantwoordelijkheid met betrekking tot het
bestrijden van de hoofdluis.
De verantwoordelijkheid van ouders omvat de controle op en verwijdering van hoofdluis uit de
haren van de kinderen. Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen
te treffen.
Hieronder geven wij u enkele mogelijkheden om het onderwerp te bespreken met ouders. U kunt
daarbij kiezen tussen een procedure met of een procedure zonder een ouderwerkgroep. We gaan
uitgebreid in op de mogelijkheid om het probleem met een ouderwerkgroep aan te pakken. Naar
onze mening is dit de meest efficiënte aanpak.
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Het is raadzaam ieder jaar (liefst vlak na de zomervakantie) de 'hoofdluisprocedure' onder de
aandacht te brengen van ouders en (nieuwe) leerkrachten. U kunt informatie over hoofdluis
opnemen in een jaarboekje of in het eerste nummer van de schoolkrant. Voor dit doel kunt u
gebruik maken van de folder/vragen en antwoorden “Luis in je haar?Kammen maar!” (zie punt
7.4). Belangrijk is dat ouders gemotiveerd worden om zo snel mogelijk de school te waarschuwen
als ze bij hun kind hoofdluis hebben geconstateerd. Een mogelijkheid hiervoor is de oprichting
van een ouderwerkgroep (zie punt 6.2).
Als binnen een groep 2 meldingen van hoofdluis zijn binnengekomen, geef dan alle kinderen van
die groep een brief en een folder mee voor de ouders. U kunt hiervoor gebruik maken van de
bijgeleverde voorbeeldbrief (bijlage 7.1) en de folder/vragen en antwoorden ‘Luis in je haar?
Kammen maar!’ (zie punt. 7.4).

6.2 Ouderwerkgroep
Belangrijk bij de bestrijding van hoofdluis is de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de
ouders c.q. leerkracht op het gebied van de hoofdluisbestrijding. De ervaring heeft geleerd dat
uitstekende resultaten worden bereikt wanneer ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de controle
op hoofdluis op school. De interventie van de verpleegkundige richt zich dan ook op de doelgroep
ouders en leerkrachten.
Het is de bedoeling via voorlichting en instructie aandacht te besteden aan de wijze van
besmettingen, het zo vroeg mogelijk signaleren, herkennen en adequaat bestrijden van de
hoofdluis. Het accent ligt op het bijbrengen van kennis als het aanleren van vaardigheden om de
hoofdluis te bestrijden.
De verpleegkundige ondersteunt de ouders/leerkracht. De verpleegkundige neemt echter de zorg
niet over. Door op deze wijze de doelgroep te benaderen kan de verpleegkundige tijd en aandacht
schenken aan diegenen die niet in staat zijn de hoofdluis adequaat aan te pakken.
Een methode om de voorlichting goed te structureren is het opzetten van een ouderwerkgroep. De
ouderwerkgroep kan na een instructiebijeenkomst zorgdragen voor de uitvoering van de
hoofdluiscontrole en de voorlichting aan andere ouders. Hieronder geven wij u een richtlijn om zo'n
groep op te starten.

6.3 Opzet van een ouderwerkgroep.
Middels een wervingsbrief (bijlage 7.3) worden ouders door school gevraagd mee te doen aan de
opzet van een ouderwerkgroep. De school vraagt één ouder om de ouderwerkgroep te coördineren.
De ouderwerkgroep wordt op een bijeenkomst door de verpleegkundige van de GGD geïnstrueerd en
voorgelicht.
Op deze bijeenkomst wordt de werkgroep voorzien van:
achtergrondinformatie over de hoofdluis:
wat is een hoofdluis;
o hoe ziet de hoofdluis eruit
o hoe krijg je hoofdluis
o hoe spoor je hoofdluis op
o wat doe je als je hoofdluis hebt
o hoe kun je hoofdluis voorkomen
een overzicht van de verschillende middelen en methoden voor de behandeling van hoofdluis.
de wijze van controleren.
de wijze van ouderbenadering waarbij ook aandacht wordt besteed aan privacy.

6.4

T aken van een ouderwerkgroep.

De ouderwerkgroep zal na de instructiebijeenkomst zorgdragen voor de uitvoering van de
hoofdluiscontrole en de voorlichting aan andere ouders.
Voordat de eerste controle wordt uitgevoerd worden de ouders via de schoolkrant ingelicht over de
nieuwe werkwijze.
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De uitvoering is als volgt:
de controle vindt per groep plaats, de leerkracht voorop;
het voorkomen van luizen en/of neten wordt op de leerlingenlijst
genoteerd (-- = geen luizen, O = neet, * = luis);
afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk gezien;
er wordt aan de kinderen géén melding gedaan over het wel of niet voorkomen van neten en/of
luizen bij zichzelf of klasgenoten;
één van de controlerende ouders geeft de namen van kinderen bij wie luizen en/of neten
gevonden zijn door aan de leerkracht of de directeur van de school;
de leerkracht of de directeur belt vervolgens de ouders van die kinderen op. Ze krijgen behalve
de melding ook uitleg over hoe ze de hoofdluis moeten bestrijden; zie de voorbeeldbrief bijlage
7.2 en de folder ”Luis in je haar?Kammen maar!”.
de controle op hoofdluis vindt bij voorkeur plaats na een vakantie en op een vaste dag, tijd en
plaats. Het handigst is het om dit op school te doen, in een goed verlichte ruimte. Als er
hoofdluis is geconstateerd, moeten alle kinderen na 14 dagen door de leden van de
ouderwerkgroep opnieuw op school worden gecontroleerd;
iedere controle wordt in de Nieuwsbrief aangekondigd;
tussentijdse meldingen van de ouders aan de school worden doorgegeven waarna een extra
onderzoek door de werkgroep plaatsvindt.

Taboes doorbreken
Haal de luizen uit de taboesfeer en praat openlijk erover met de kinderen. Het is belangrijk voor
kinderen om te weten dat hoofdluis bij iedereen kan voorkomen! Zowel ouders als kinderen
schamen zich er soms voor en durven het niet op school te vertellen.
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7. Bijlagen
7.1 Brief voor alle ouders indien hoofdluis in de groep
geconst ateerd is
Datum
Geachte ouder, verzorger,
Zo nu en dan komt er bij enkele kinderen hoofdluis voor. Dat kan ieder kind en iedere volwassene
overkomen en is ook geen schande. Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes, die veel jeuk
veroorzaken.
Eén van de ouders van de kinderen van onze school is zo attent geweest direct te bellen nadat in
het gezin hoofdluis is geconstateerd. Om uitbreiding te voorkomen vinden wij het van belang u
hiervan op de hoogte te stellen.
U kunt zelf uitbreiding van hoofdluis bij uw kinderen tegengaan. Wij raden u daarom aan om bij uw
kinderen en bij uzelf de haren te (laten) controleren gedurende 14 dagen.
Dit kan het beste door de (natte) haren iedere dag te kammen met een speciale kam, te koop bij
apotheek of drogist.
Voor kaminstructie en het behandelen van hoofdluisbesmetting is de folder/vragen en antwoorden
‘Luis in je haar? Kammen maar!’ te downloaden via de website van de GGD Gooi & Vechtstreek,
www.ggdgooi.nl. of te verkrijgen op school.
Het is onnodig en onverstandig om het haar met een anti hoofdluismiddel te behandelen als u geen
hoofdluizen hebt gevonden.
Als u neten of luizen bij uw kind vindt, wilt u dit dan altijd melden aan de school, liefst nog
dezelfde dag? Dit is belangrijk om verdere verspreiding tegen te gaan.
Als u nog vragen hebt kunt u terecht bij de ouder(s) van de hoofdluiswerkgroep,
…………………………………..…………………………………………………….telefoonnummer…………………………………………
Bij voorkeur op dag/tijd………………………………………………………………………………………………………………………

Met vriendelijke groeten,

De directeur.
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7.2 Brief voor ouders van kind met hoofdluis

Datum

Geachte ouder, verzorger,
Bij de onlangs gehouden hoofdluiscontrole door enkele ouders van de ouderwerkgroep is gebleken
dat uw zoon/dochter ........................................................................ hoofdluis en/of
neten in het haar heeft.
Dat kan elk kind (en elke volwassene) overkomen en is zeker geen schande. Ter voorkoming van
verdere verspreiding is het noodzakelijk de hoofdluis bij uw kind zo snel mogelijk te behandelen..
Hoe u dit kunt doen staat in de bijgevoegde folder ‘Luis in je haar?Kammen maar!’.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met …………………………………………………………………
van de ouderwerkgroep, telefoonnummer……………………………………………,
bij voorkeur op dag/tijd…………………………………………………………………………………………………………

Met vriendelijke groeten,

De directeur.

NB:
Bewaar bijgaande folder over hoofdluis zorgvuldig zodat u te allen tijde nog eens na kunt
lezen wat u doen moet om hoofdluis te bestrijden.
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7.3

Wervingsbrief voor ouderwerkgroep

OUDERS TEGEN DE HOOFDLUIS!

Geachte ouder, verzorger,
Tot nu is op onze school al het een en ander ondernomen om hoofdluis de baas te worden. Om het
hoofdluis probleem beter en systematisch aan te kunnen pakken wordt uw hulp als ouder
ingeroepen. Het blijkt goed te werken als ouders meewerken in de vorm van een
OUDERWERKGROEP. Deze ouderwerkgroep zal na hierop ingewerkt te zijn, zorgdragen voor de
uitvoering van de hoofdluiscontrole op school en de voorlichting aan andere ouders.
Het is de bedoeling dat u door de sociaalverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg tijdens een
bijeenkomst bijgeschoold wordt op het gebied van hoofdluis. U zult dan voldoende informatie
krijgen om het probleem adequaat aan te kunnen pakken.
Tevens wordt met u het draaiboek doorgenomen waarbij duidelijk wordt welke actie ondernomen
moet worden om de hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen.
Om een beetje een indruk te krijgen van de tijdsinvestering: per groep zal er circa 6-8 keer per jaar
hoofdluiscontrole plaatsvinden. Deze controle wordt door de ouderwerkgroep uitgevoerd. De
leerkracht of de directeur zal vervolgens de ouders van kinderen bij wie luizen geconstateerd zijn
inlichten en informeren.
Als u het leuk vindt om de strijd aan te binden tegen de hoofdluis, dan kunnen wij uw hulp goed
gebruiken.
U kunt meer informatie krijgen bij ……………………………………………………………………………………………
U kunt u opgeven voor de ouderwerkgroep bij …………………………………………………………………………
De instructie door de sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg ……………………………………
vindt plaats op ……………………………………………………………………………………………………………………………

Met vriendelijke groeten,

Namens het schoolteam,
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7.4

Folder/Vragen en antwoorden ‘Luis in je haar? Kammen
maar!’

De folder/vragen en antwoorden ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ kunt u downloaden via de website
van de GGD Gooi & Vechtstreek, www.ggdgooi.nl.
Het documentatiecentrum is bereikbaar op dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag en
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (035) 692 62 41.

Hoofdluis, informatie voor scholen / GGD Gooi & Vechtstreek

13

