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HOOFDLUISCONTROLE 

Er is op onze school een werkgroep die na elke vakantie alle kinderen preventief controleert op 

hoofdluis. Deze hoofdluiscontroles vinden in de regel z.s.m. plaats in de eerste week na een 

vakantieperiode. Om deze controles zo prettig en snel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u de 

kinderen die dag met gewassen haren, en een eenvoudig kapsel zonder gel naar school te laten gaan. 

De data van deze controles staan vermeld op de infokalender. De hoofdluiscontroles vinden plaats 

volgens onderstaand protocol. De contactpersonen van deze werkgroep zijn:                          

Jenny Derkx  06 12542670, en Esther Camps (OV)  06 40578864. 

PROTOCOL 

1. In de eerste week na een vakantieperiode vindt er op onze school een hoofdluiscontrole plaats. 

De data van deze controles staan aangegeven op de infokalender. 

2. De leden van de werkgroep hoofdluiscontrole tekenen een schriftelijke verklaring waarin zij 

aangeven dat zij de richtlijnen van de GGD Limburg-Noord onderschrijven. 

3. De resultaten van alle controles worden genoteerd en vertrouwelijk bewaard. Na elke controle 

worden de resultaten medegedeeld aan de directeur van de school. 

4. Indien een leerkracht vermoedt dat een kind mogelijk last heeft van hoofdluis, verzoekt hij de 

betreffende ouder(s)/verzorger(s) hun kind hierop te controleren. 

5. Indien tijdens een controle hoofdluis wordt ontdekt, zal er altijd door een tweede screener 

gecontroleerd worden op de juistheid van deze vaststelling. 

6. A. De contactpersoon belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind waarbij hoofdluis is 

geconstateerd en zal waar nodig advies geven. Het spreekt vanzelf dat er meteen met de 

hoofdluisbehandeling gestart dient te worden. De ouder(s)/verzorger(s) worden tevens verzocht 

de overige gezinsleden ook te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.                                                                             

B. Na het aantreffen van hoofdluis wordt de betreffende klas na twee weken opnieuw 

gecontroleerd: de nacontrole. De contactpersoon informeert tijdig de ouders, leerkrachten en 

werkgroep. Indien nodig, wordt er weer contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) van 

het betreffende kind. 

7. De verantwoordelijkheid voor het ontdekken en bestrijden van hoofdluis ligt altijd bij de 

ouder(s)/verzorger(s) van het betreffende kind. 

8. A. Indien ouders zelf hoofdluis ontdekken bij hun kind worden zij dringend verzocht dit 

onmiddellijk te melden bij de contactpersoon van de werkgroep hoofdluiscontrole, zodat de 

werkgroep hier adequaat op kan reageren. 

B. De contactpersoon van de werkgroep plaatst een bericht op ISY (voor de desbetreffende 

groep) dat er een melding is gedaan van hoofdluis en verzoekt de ouder(s)/verzorger(s) om zelf 

hun eigen kind hierop te controleren. 

C. De werkgroep zal z.s.m. de hele groep op hoofdluis controleren. Ook dan is er na twee weken 

een nacontrole, zie punt 6B. 

9. Indien er bij een kind na herhaalde controles nog steeds hoofdluis wordt geconstateerd, kan 

door de school aan de GGD gevraagd worden om contact op te nemen met de desbetreffende 

ouder(s)/verzorger(s) om de procedure van bestrijding door te nemen. 

10. Bij vragen over hoofdluis zijn de contactpersonen van de werkgroep hoofdluiscontrole het 

eerste aanspreekpunt. Ook bij twijfel en voor eventuele ondersteuning kunt u hen raadplegen. 


