
Hoofdluis 

 

Ouderwerkgroep Hoofdluis 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem, dat met oplettendheid en juist handelen 

van ouders goed onder controle gehouden kan worden. Op school controleert de 

Ouderwerkgroep Hoofdluis iedere maand en na alle vakanties alle leerlingen van de school 

op hoofdluis. De Ouderwerkgroep wordt ondersteund door ouders uit de klassen. 

  

Kleurcodering hoofdluis 

De Hoeksteen hanteert een kleurcodering om aan te geven of en in welke mate er in een 

klas sprake is van besmetting met hoofdluis. De kleurcode waarin de groep zit vindt u op het 

prikbord naast de deur van de klas en wordt gecommuniceerd in de wekelijkse nieuwsbrief. 

  

Code rood = luizenalarm 

Er is besmetting met levende luis en/of levende neten in de groep. Levende neten zijn vers 

en zitten zo dicht op de hoofdhuid, dat er we ervan uitgaan dat er luizen moeten zijn. Die zijn 

niet altijd te vinden. Het betreffende kind moet opgehaald worden en behandeld worden 

(kammen, minimaal 1 x per dag). Na een week volgt hercontrole van de hele groep. 

 

Code oranje = luizenalert 

Er is geen levende luis en/of neet aangetroffen bij de hercontrole. Ouders moeten blijven 

kammen, minimaal 1x per dag. Een achtergebleven en gemiste neet is na een week 

ontwikkeld tot een luis en laat weer neetjes achter. Na twee weken volgt hercontrole van de 

hele groep. 

  

Code groen = luisvrij 

Bij de tweede hercontrole is geen levende luis en/of neet aangetroffen. Ouders moeten wel 

alert blijven. 

  

Zodra wij levend materiaal aantreffen, gaat de desbetreffende groep naar code rood. Een 

groep kan langere tijd in code rood zitten. Als een gezin gedurende langere tijd (vier weken) 

niet luisvrij is, zal er in een gesprek met Joke Aukema bekeken worden wat hiervan de 

oorzaak kan zijn en hoe de problemen opgelost kunnen worden. 

  

De luizencontrole blijft de eindverantwoordelijkheid van de ouders! 



Informatie luizen 

De leerling waarbij luis is aangetroffen krijgt een informatiefolder mee over luizen. Hier vindt 

u de informatiefolder. Het is de bedoeling dat deze kinderen zo snel mogelijk naar huis gaan 

om goed gekamd te worden met een speciale luizenkam. Wanneer kammen niet helpt, kunt 

u ter aanvulling een speciale anti-luisshampoo gebruiken. Dit om verdere besmetting van 

klasgenootjes te voorkomen. We verzoeken alle ouders om in ieder geval, wanneer ze zelf 

ontdekken dat hun kind luis heeft, dat aan de leerkracht te melden. Sinds we zijn begonnen 

met de regelmatige controles en voorlichting, zijn echte epidemieën, zoals we die vroeger 

hebben gekend, niet meer voorgekomen.  

Voor meer informatie over de Ouderwerkgroep Hoofdluis kunt u contact opnemen met de 

Luizencommissie: luizencommissie@hoeksteenbussum.nl.  

 

Kijk voor het landelijk anti-luizenprogramma op: https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-

gezin/basisschoolkind/hoofdluis. 
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