
 

Protocol Hoofdluis  6 november 2018 ARHC ©MdG 

3.In kaart brengen of het om 1 specifiek geval gaat of er meerdere personen besmet zijn met hoofdluis.  

 

 

Protocol Hoofdluis 
 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan Hoofdluis 

 
Stap 1: Er wordt hoofdluis bij leerling/docent gesignaleerd of gemeld aan teamlid. Persoon met hoofdluis  

wordt naar huis gestuurd om te behandelen tegen hoofdluis, om verdere uitbraak te voorkomen.  

 

Stap 2:  Melding aan zorgcoördinator en mentor leerling. 

 

Stap 3: .In kaart brengen of het om 1 specifiek geval gaat of er meerdere personen besmet zijn met hoofdluis. 

 

Stap 4: Brief per mail naar klas van betreffende leerling (of in geval van hoofdluis bij docent, mail naar team). 

Wanneer meerdere leerlingen besmet zijn, brief ook in externe en interne nieuwsbrief/site plaatsen. Zie 

voorbeeldbrief pag.2. 

 

Stap 5: Zorgcoördinator/mentor houdt contact met leerling over verloop behandeling en bewaakt of niet nog 

meer leerlingen zich melden. 

 

 

 

Invoeren incident in incidentregistratie SOM? 
Besmetting met hoofdluis hoeft niet te worden geregistreerd in SOM. 

  

1.Er wordt hoofdluis bij leerling/docent gesignaleerd of gemeld aan teamlid. Persoon met hoofdluis wordt 

naar huis gestuurd om te behandelen tegen hoofdluis, om verdere uitbraak te voorkomen.  

2.Melding aan zorgcoördinator en mentor leerling. 

4.Brief per mail naar klas van betreffende leerling (of in geval van hoofdluis bij docent, mail naar team). 

Wanneer meerdere leerlingen uit verschillende klassen besmet zijn, brief ook in externe en interne 

nieuwsbrief/site plaatsen.  

5. Zorgcoördinator/mentor houdt contact met leerling over verloop behandeling en bewaakt of niet nog 

meer leerlingen zich melden. 
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Voorbeeldbrief  
 

Hilversum, 9 oktober 2018  

 

Geachte ouder/verzorger,  

 

Er is hoofdluis geconstateerd. Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.  

 

Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om bij uw 

kind(eren), maar ook bij uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis. 

 

De verspreiding van luis heeft niets met schoon of vies te maken. Het kan iedereen overkomen.  

Via de website van het RIVM (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis ) leest u hoe op hoofdluis te 

controleren en hoe te behandelen.  

 

En verder: 

- Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd 

behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten. 

- Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen 

hoofdluizen of verse neten heeft gevonden. 

- Blijf regelmatig controleren op hoofdluis. 

- In het VO verspreiden luizen zich vooral doordat leerlingen selfies maken. 

- Meldt u nieuwe gevallen van hoofdluis alstublieft aan de mentor. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Mw. A. Koot, 

Rector ARHC 

 

Wat houdt hoofdluis in? 
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in 

leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het 

belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, 

liefst dezelfde dag. 

 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, 

bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, 

beddengoed of knuffels. Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt 

echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school 

zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit 

bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.  

 

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat 

hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen 

hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd 

worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten.  

 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
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