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Jenaplanschool St. Franciscus 
 
Controle thuis en op school 
Op de St. Franciscusschool is het periodiek controleren van de kinderen en de stamgroepleid(st)er op 
hoofdluizen/neten onderdeel van het schoolbeleid. Er is een werkgroep hoofdluiscontrole, die met 
elkaar de controles uitvoeren. Deze controles vinden meestal plaats op de 1e woensdagmorgen na 
een schoolvakantie (en na het schoolkamp). De data kunt u vinden op de jaarkalender die via Parro 
te raadplegen is.  
 
Dat alleen is zeker niet voldoende, daarom moet thuis ook met regelmaat en veelvuldig 
gecontroleerd worden. Als er thuis hoofdluis/ neten worden geconstateerd, dient dit direct aan de 
stamgroepleid(st)er gemeld te worden (ook als er thuis al met behandelen is begonnen).  
 
Hoofdluis/neten ontdekt tijdens de controle 
Als er tijdens de controle op school hoofdluis/neten worden geconstateerd bij uw kind(eren), dan zijn 
de volgende acties van toepassing: 
 
Bij neten: Uw kind krijgt een brief mee, waarin melding wordt gemaakt van neten. Bij lang haar 
draagt het kind dit de rest van de dag in een staart en/of vlecht. U wordt verzocht uw kind thuis te 
behandelen. 
Bij levende luizen: U wordt gebeld en wordt verzocht uw kind(eren) op te halen van school en te 
behandelen. Na de behandeling mag uw kind weer terug naar school. Lang haar moet bij elkaar 
worden gehouden door middel van een staart en/of vlecht. Bovendien gaat er dan een melding (via 
Parro en/of Jenapraat) naar de betreffende stamgroep, waarin de ouders/verzorgers op de hoogte 
gesteld worden van het feit dat er hoofdluis aanwezig is op school. Waar nodig, wordt na 2 weken 
een hercontrole uitgevoerd.  
 
Aandachtspunten voor de controle op school 
Voor het efficiënt kunnen uitvoeren van de controles op school is het volgende van belang:  

 controleer uw kind(eren) zelf de avond voorafgaand aan de controle op school. Meld aan de 
stamgroepleider wanneer u bij uw kind hoofdluis en/of neten heeft geconstateerd of wanneer u 
twijfelt.  

 laat uw kind op de dag van controle met schoon haar, zonder staartjes, vlechtjes, gel en dergelijke 
naar school gaan. Dit versnelt de controleprocedure waardoor er snel weer met het dagritme verder 
kan worden gegaan. Natuurlijk mag er gel meegenomen worden om na de controle het haar weer in 
model te brengen.  
 
Het is de verplichte verantwoordelijkheid van de ouders, dat kinderen die een 
hoofdluizenbehandeling nodig hebben, deze ook ondergaan. De werkgroep houdt zich hier verder 
niet mee bezig, maar kan wel informatie geven indien gewenst.  
 
Tips bij het controleren 
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in 
de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of 
grijswitte puntjes die 
aan de haren kleven? 
Dat zijn de eitjes van de 
hoofdluis (neten). Als u 
hoofdluis heeft ontdekt, 
controleer dan ook alle 
gezinsleden, en vertel 
directe contacten dat u 
of een van uw 
gezinsleden hoofdluis Figuur 1 - Stadia van een hoofdluis 



heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's 
en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.  
 
Behandelen 
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige 
kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te 
verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt 
u alle hoofdluizen verwijderen.  
 
Hoe kunt u kammen? 

• Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat 
makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit 
het haar.  

• Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een 
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De 
hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.  

• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop 
weg.  

• Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar 
azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los.  

• Spoel de crèmespoeling uit het haar.  

• Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.  

• U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het 
belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een 
antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig 
voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. Het blijven controleren en kammen 
gedurende twee weken is het belangrijkst om de hoofdluis te bestrijden. Omdat luizen overlopers 
zijn, is de kans groot dat andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang 
wekelijks de (natte) haren van alle gezinsleden met een luizenkam te blijven controleren. Daarnaast 
kunt u ook in de omgeving preventieve maatregelen treffen:  

• Meld in uw (sociale) omgeving dat u hoofdluis heeft geconstateerd (vrienden, familieleden, enz.) 
zodat ook zij kunnen controleren en evt. maatregelen treffen.  

• Maak kammen en borstels goed schoon (uitkoken of ontsmetten met alcohol 70%). Bij zeer 
hardnekkige en telkens terugkerende hoofdluis kan de school een beroep doen op hulp van de GGD 
Gelre-IJssel. Samen met de jeugdverpleegkundige kan dan gekeken worden hoe de hoofdluis het 
beste bestreden kan worden.  
 
Luizencapes  
Het gebruik van de luizencape op school is niet verplicht, passende bij de richtlijnen vanuit de 
GGD/RIVM.  
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Betreft: Hoofdluis aangetroffen bij uw zoon/dochter 
 
Beste ouders/verzorgers van ………………………………………………………………………………………………., 
 
Bij de hoofdluiscontrole van vandaag zijn er bij uw kind   neten / hoofdluis*  aangetroffen. Het is van 
belang dat u z.s.m. start met behandelen.                *(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Behandelen 
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige 
kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te 
verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt 
u alle hoofdluizen verwijderen.  
 
Hoe kunt u kammen? 

• Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat 
makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit 
het haar.  

• Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een 
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De 
hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.  

• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop 
weg.  

• Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar 
azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los.  

• Spoel de crèmespoeling uit het haar.  

• Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.  

• U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het 
belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een 
antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig 
voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. Het blijven controleren en kammen 
gedurende twee weken is het belangrijkst om de hoofdluis te bestrijden. Omdat luizen overlopers 
zijn, is de kans groot dat andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang 
wekelijks de (natte) haren van alle gezinsleden met een luizenkam te blijven controleren. Daarnaast 
kunt u ook in de omgeving preventieve maatregelen treffen:  

• Meld in uw (sociale) omgeving dat u hoofdluis heeft geconstateerd (vrienden, familieleden, enz.) 
zodat ook zij kunnen controleren en evt. maatregelen treffen.  

• Maak kammen en borstels goed schoon (uitkoken of ontsmetten met alcohol 70%). Bij zeer 
hardnekkige en telkens terugkerende hoofdluis kan de school een beroep doen op hulp van de GGD 
Gelre-IJssel. Samen met de jeugdverpleegkundige kan dan gekeken worden hoe de hoofdluis het 
beste bestreden kan worden.  
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep hoofdluis 
Team Jenaplanschool St. Franciscus 

mailto:info@franciscus-nunspeet.nl

