
 

 

Afspraken hoofdluis 

Er is een werkgroep “hoofdluis”. Deze werkgroep heeft een contactpersoon. We volgen 

onderstaande procedure. 

We onderscheiden twee verschillende situaties bij het constateren van hoofdluis: 

A. Constatering na periodieke controle op school 

1. Na elke vakantie controleert de werkgroep “hoofdluis” elke groep. In de schoolkalender 

staan de data vermeld.  

2. Bij controle worden kammen gebruikt. School zorgt dat er kammen aanwezig zijn, als ouders 

zelf geen kam meebrengen. In schooljaar 2015-2016 is de werkgroep zelf in bezit van eigen 

kammen. 

3. Wanneer hoofdluis en/of neten aangetroffen wordt / worden: 

� De werkgroep (contactpersoon) neemt contact op met Henri.  

(De werkgroep communiceert hier niet over met leerkracht, kinderen en/of ouders) 

� Henri neemt contact op met ouders van het betreffende kind.  

NB: In bepaalde gevallen kan ervoor gekozen worden (door Henri, die hiervoor overlegt 

met de GGD) van deze stap af te wijken.  

� Ouders komen het kind halen om het te behandelen. Dat kan eventueel ook tussen de 

middag of na school. Dit is afhankelijk van de ernst van de besmetting (ter beoordeling 

van de contactpersoon) en de mogelijkheid van de ouder om direct te komen. Na 

behandeling kan het kind weer naar school. 

� Na twee weken volgt een hercontrole, waarbij de procedure als hierboven omschreven 

doorlopen wordt. 

� Wanneer bij de hercontrole opnieuw hoofdluis en/of neten geconstateerd 

wordt/worden geeft de leerkracht alle kinderen de brief over hoofdluis mee (zie bijlage).  

� Na twee weken volgt wederom een hercontrole waarbij de procedure als hierboven 

omschreven doorlopen wordt. 

 

B. Constatering thuis 

1. Een ouder meldt aan de leerkracht dat er hoofdluis geconstateerd is bij zijn/haar kind. 

2. Leerkracht geeft de kinderen van de groep de brief over hoofdluis mee. 

3. Henri neemt contact op met de werkgroep “hoofdluis”. 

4. De werkgroep hoofdluis controleert zo spoedig mogelijk de groep van het betreffende kind 

en de groep van eventuele gezinsleden. 

5. Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, wordt de procedure gevolgd vanaf A.3 

Op de website van de GGD is meer informatie te vinden over hoofdluis: 

http://www.ggdhvb.nl/Professionals/School/Basisonderwijs/Eigen-lijf/Hoofdluis-op-school  

Bijlagen: 

- Brief voor ouders 1 

- Brief voor ouders 2 

- Informatiefolder GGD Luis in je haar? Kammen maar! 



 

Beste ouders, 

 

Een ouder van een van de kinderen is zo attent geweest, ons direct te melden dat er bij hun 

kind hoofdluis is ontdekt. Om verspreiding in de school te voorkomen, sturen wij u deze brief. 

Er zal zo spoedig mogelijk een controle op school plaatsvinden door de werkgroep. 

We vragen u vriendelijk om uw kind de komende tijd regelmatig te controlerenregelmatig te controlerenregelmatig te controlerenregelmatig te controleren (liefst dagelijks). 

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Als bij een van de kinderen 

hoofdluis wordt geconstateerd, stelt de directie u hiervan in kennis.  

Alleen met uw medewerking is het mogelijk om de overlast van hoofdluis enigszins in de hand 

te houden. 

Heeft u vragen over de bestrijding, dan kunt u altijd contact opnemen met de school of met 

een van de moeders die de hoofdluis-controle uitvoeren. 

Voor nadere informatie zie de site van de GGD-Hart van Brabant: www.ggdhvb.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. van der Velden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oisterwijk, donderdag 10 september 2015. 

 

Beste ouders, 

 

Het weer zorgt ervoor dat de hoofdluis zich lekker kan thuisvoelen op de hoofden van (vooral) 

kinderen. De verspreiding gaat erg snel en is moeilijk in de hand te houden. 

Vanmorgen is tijdens een vervolg-controle bij een aantaeen aantaeen aantaeen aantal kinderenl kinderenl kinderenl kinderen in de onderbouw weer 

hoofdluis aangetroffen.  

In overleg met de hoofdluis-werkgroep hebben we besloten om volgende week maandag nog 

een extra controle uit te voeren bij alle kinderen van de klas. 

De gewone controle, direct na de komende vakantie, gaat gewoon door. 

Als bij uw kind hoofdluis is aangetroffen, krijgt u zo spoedig mogelijk hierover een telefoontje. 

Toch blijft het nodig dat u uw kind(eren) zelf regelmatig controleert. 

Wilt u a.u.b. uw kind enkele keren per week controleren en zo nodig behandelen? 

Voor adviezen over behandeling kunt u informatie vinden op de site van de GGD 

(www.ggdhvb.nl) of bij de apotheek of drogist. 

Wij rekenen op uw medewerking om het hoofdluisprobleem enigszins onder controle te 

houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. van der Velden 

 

 


