
Hoofdluisprotocol CNS Abcoude
versie: 4-10-2021

De CNS heeft een protocol m.b.t. hoofdluis. Hoofdluis is niet te voorkomen,
maar het is wel te beperken. Om hoofdluis te voorkomen en/of te beperken is
de medewerking en inzet van school en ouders noodzakelijk. De acties van
school en ouders zijn in dit hoofdluisprotocol vastgelegd, zodat de preventie van hoofdluis voor iedereen
duidelijk is. Om verspreiding van hoofdluis op de CNS Abcoude te voorkomen / te beperken hebben wij
de volgende maatregelen en acties ondernomen:

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid om hoofdluis tegen te gaan en/of te behandelen ligt bij de ouders / verzorgers
van de kinderen.

Voorlichting
Het is belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn over het hoofdluisprotocol van de CNS en dat zij
informatie hebben over wat hoofdluis is en de behandeling van hoofdluis. Op de website, in de
schoolgids en op de jaarkalender staat het hoofdluisprotocol vermeld. Daarnaast staat algemene
informatie over hoofdluis en de behandeling op de website www.cnsabcoude.nl.

Luizenkappen
● Alle leerlingen hebben een luizenkap voor hun jas.
● Elke leerling krijgt bij binnenkomst op school eenmalig een luizenkap. Deze wordt aan het einde

van hun schoolloopbaan weer ingeleverd.

Werkgroep LOT (Luizen Opsporings Team)
● De CNS heeft een luizen opsporingsteam. Het LOT bestaat uit 2 luizenouders per groep.
● Het LOT heeft een coördinator
● De coördinator van het LOT onderhoudt contact met de directie en de leerkrachten van de school
● De coördinator maakt een jaarplanning m.b.t. de controles, welke plaatsvinden in de eerste week

na een vakantie
● De werkgroep schaft voor de controles de nodige materialen (kammen, desinfecterende zeep en

handdoeken) aan.
● 1 x per jaar is er, op initiatief van de directeur, aan het einde van het schooljaar een gezamenlijk

evaluerend overleg. Tijdens dit overleg wordt met de leden de aanpak/werkwijze geëvalueerd
(eventueel met hulp van de GGD) en wordt er, indien nodig, een nieuwe coördinator van de
werkgroep aangesteld.

Uitvoering controles
● De kinderen worden op de gang gecontroleerd, bij mooi weer gebeurt het buiten.
● De bevindingen worden discreet aan de kinderen meegedeeld.
● De bevindingen worden vastgelegd in een logboek.
● Dit logboek wordt beheerd door de coördinator.
● Aan het eind van de controle meldt de coördinator van de werkgroep het resultaat aan de

leerkrachten en de directie van de school (verse neten, oude neten en/of luis). Bij afwezigheid
van de directie wordt een lid van het Management Team ingelicht.
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Constatering luizen tijdens reguliere controle
Volgens de planning van het LOT worden alle kinderen zes keer per schooljaar gecontroleerd op
hoofdluis. Het verzoek aan de ouders om hier rekening mee te houden: zo min mogelijk gel en staarten /
vlechten in het haar.
Indien er luizen of verse neten worden gevonden dan:

1. Informeert het LOT de leerkracht van de groep, het MT en de BSO.
2. Informeert de leerkracht op zijn beurt de ouders van het betreffende kind.
3. Informeert de leerkracht alle ouders van de groep en de leerkracht(en) van de groep(en) van de

broertjes en zusjes. Ouders worden verzocht alert te blijven.
4. De ouder van een kind met verse neten of luis wordt verzocht om direct te starten met de

behandeling met een speciaal hoofdluismiddel en het dagelijks KAMMEN met een speciale kam
gedurende minimaal twee weken (bij voorkeur direct na constatering). Het is wenselijk dat lang
haar (jongens/meisjes) in een staart of vlecht wordt gedragen gedurende de behandeling. Dit
laatste omdat luizen zich voornamelijk verplaatsen door middel van haar-haarcontact. Indien dit
gewenst is, kan de school extra informatie geven.

5. Na twee à drie weken volgt een hercontrole bij het kind waarbij luizen of neten zijn gevonden door
iemand van het LOT. De ouders controleren thuis voordat een hercontrole plaatsvindt.

Tussentijdse constatering luizen door ouder
Indien een ouder zelf luizen of verse neten constateert bij zijn kind dan neemt deze ouder direct contact op met
de leerkracht van de groep. De leerkracht neemt contact op met de coördinator werkgroep LOT (het LOT zorgt
ervoor dat binnen enkele dagen de klas gecontroleerd wordt en de klassen van broertjes of zusjes) en handelt

verder volgens punt 3 t/m 5. (MT en BSO worden ook ingelicht).

Hercontrole
Na constatering van hoofdluis wordt er na twee tot drie weken een hercontrole van de hele klas gepland
door de werkgroep LOT. Alle ouders controleren hun kinderen voordat deze controle plaatsvindt zodat er voor
die tijd actie ondernomen kan worden.Indien er weer luis wordt geconstateerd, dan wordt wederom
gehandeld volgens stap 1 t/m 4. Als bij een kind bij diverse controles na elkaar luizen en/of neten zijn
geconstateerd, zal de directie in gesprek gaan met de ouders.

GGD
De GGD geeft advies aan de school en het LOT m.b.t. luizencontrole. De schoolverpleegkundige wordt
ingeschakeld indien het vermoeden bestaat dat ouders onvoldoende maatregelen hebben getroffen
voor wat betreft de behandeling tegen hoofdluis. De schoolverpleegkundige zal dan contact opnemen
met de ouders en samen zoeken naar de mogelijke oorzaak en oplossingen van het hardnekkige
probleem.

Schoolverzuim en leerplicht
Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school te weren. Wel kunnen
ouders verzocht worden om eerst hun kind thuis te behandelen en het pas daarna weer de school te
laten bezoeken. Ook is het niet mogelijk dat ouders hun kinderen thuis houden, omdat er hardnekkige
hoofdluis op school heerst. Bij vragen of problemen hieromtrent wordt met contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar.
Verdere informatie is te vinden op de volgende site:

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
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