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Preventie 

Het team van De Brandaris adviseert de leerlingen de jas in een luizentas aan de kapstok te hangen. 

Ze zijn te bestellen op  http://brd.decroshop.nl. School verschaft deze tassen niet. 

Luizenouders 

Elke klas heeft twee luizenouders. Elk begin van het schooljaar wordt door de leerkracht 

geïnventariseerd welke ouders deze taak op zich willen nemen. De intern begeleiders zijn 

aanspreekpunt van de luizencommissie.  

Aan het begin van het schooljaar zal door de GGD een informatieochtend worden verzorgd waarbij 

uitleg gegeven wordt en vragen beantwoord kunnen worden.  

Luizen pluizen 

Gepland: 

- De eerste woensdag na elke vakantie worden alle klassen op luizen gecontroleerd 

- De luizencoördinatoren zorgen dat aankondigingen van het luizenpluizen in de school worden 

opgehangen 

- De luizencoördinatoren zorgen dat er kammetjes en schoteltjes met watjes en alcohol klaar staan in 

de lerarenkamer 

- Het luizenpluizen gebeurt meteen om 8.30 uur 

- De klas(sen) die gym hebben om 8.30 uur, of waarvan de luizenmoeders verhinderd zijn op de 

eerste woensdag na de vakantie, worden in overleg met de betreffende luizenouders een dag eerder 

of later gecontroleerd 

Ongepland: 

In het geval dat door ouders melding gedaan wordt van constatering van luis bij hun kind(eren), 

wordt bij voorkeur de volgende dag de klas gecontroleerd. De luizencoördinatoren stellen per mail 

de luizenouders op de hoogte en helpen indien nodig zelf met pluizen.  

In sommige gevallen (bv bij veel tussentijdse meldingen van hoofdluis) kan besloten worden de 

gehele school extra te controleren. 

Constatering van luizen 

Wanneer bij een leerling luis wordt geconstateerd, worden de volgende stappen genomen: 

- De ouders/verzorgers van de betreffende leerling krijgt 2 documenten per mail: 1 brief waarin de 

constatering gemeld wordt en 1 informatiefolder van het RIVM over bestrijding van hoofdluis. Het is 

zeer gewenst de leerling zo spoedig mogelijk te behandelen. (zie LUIZENBRIEF KIND MET LUIS en 

folder RIVM) 

http://brd.decroshop.nl/


- De ouders/verzorgers van de overige leerlingen van de betreffende klas krijgen een mail (zie 

LUIZENBRIEF KLAS MET LUIS) waarin vermeld staat dat er luis is geconstateerd in deklas en dat de 

leerlingen extra goed gecontroleerd moeten worden.  

- Na 2 weken wordt de leerling met luis voor de tweede keer gecontroleerd, ouders/verzorgers 

worden per mail op de hoogte gebracht van de bevindingen.  

- Wanneer bij een derde controle nog steeds luis wordt geconstateerd bij een leerling, stelt de 

luizencommissie de intern begeleiders op de hoogte. Zij nemen contact op met de GGD 

verpleegkundige die aan de school verbonden is. De GGD verpleegkundige kan hulp bieden bij het 

bestrijden van de luizen. Daarom zal de GGD verpleegkundige contact opnemen met het betreffende 

gezin.  

Het is niet de taak van de luizencoördinatie om met ouders in gesprek te gaan.  

Bij 2e en 3e controle heeft de luizencommissie 1 week van tevoren overleg met de intern begeleiders 

wie er aanwezig is op school om de kinderen uit de klas te halen. Deze controles vinden plaats in een 

aparte ruimte en niet in het zicht van de klas.  

Behandeling van hoofdluis 

Op onderstaande websites staat veel informatie over hoofdluizen en de behandeling ervan.  

www.hoofdluizen.info 

www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hoofdluis 
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