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1. Iedere 1e week na de vakantie worden er in de hele school luizen gekamd. 

Dit gebeurt na de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en 

meivakantie. 

 

2. De kinderen worden nagekeken door een vaste groep ouders. Eén van de ouders wordt 

luizencoördinator. 

 

3. De luizenouder haalt een klassenlijst op bij de leerkracht om zeker te weten dat hij/zij alle 

kinderen nakijkt. 

 

4. De hoofden van de kinderen worden nagekeken met de hand en niet met een kam. (pluizen) 

 

5. Als er luizen of neten (ook dode) worden aangetroffen, dan licht de luizenouder de 

administratie in. De administratie belt de ouders en maakt een brief  + bijlage en geeft deze 

mee met het kind. 

Het contact verloopt via school en niet via luizenouders. Luizenouders kunnen niet 

aangesproken worden door andere ouders van de betreffende klas. 

De volgende schooldag is er weer luizencontrole. Deze controle wordt geregeld door de 

luizencoördinator in overleg met de leerkracht. 

 

6. De ouders/verzorgers moeten het kind dezelfde dag/avond behandelen. 

 

7. Een kind dat luizen of neten had moet de volgende schooldag om 8.30 uur op school zijn 

om gecontroleerd te worden door de leerkracht of door een luizenouder. (bij voorkeur door 

dezelfde luizenouder) 

De controle wordt dagelijks herhaald tot er bij het kind geen luizen of neten (ook dode) meer 

gevonden worden.  

Bij herhaaldelijke constatering van luizen en neten, zal de schoolleiding contact opnemen met 

de ouders en wordt een kind naar huis gestuurd om verder te behandelen.  

 

8. Als een ouder/verzorger zelf luis constateert, moet hij/zij de klassenleerkracht inlichten. De 

klassenleerkracht licht de luizencoördinator in. 

Deze kan dan, in overleg met de leerkracht, een extra datum kiezen waarop alle kinderen 

gecontroleerd worden. 

 

Advies: 

Dagelijks gedurende twee weken kammen met een fijntandige kam, teneinde iedere neet of 

luis te vangen. 

 

Zie verder: www.rivm.nl/infectieziekten  
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