
Protocol voor preventie en behandeling van luizen op school 
 
Dit protocol is opgesteld om luizen bij kinderen op school te voorkomen of indien toch 
geconstateerd wordt, het luizenprobleem zo snel mogelijk op te lossen. 
 
Procedure preventieve luizencontrole: 
In de eerste week na elke vakantie wordt er een dagdeel gekozen om preventief de luizencontrole 
uit te voeren bij alle kinderen van de school om in geval van luizen uitbreiding te voorkomen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 
Luizencontroleurs: 
-Een groep ouders/verzorgers die deze controles uitvoeren. 
-Deze groep ouders hebben scholing  gehad van de schoolverpleegkundige. 
-Eén van de ouders coordineert, luizen-coordinator genoemd. 
 
Luizen-coördinator 
-Is verantwoordelijk voor zowel de preventieve controles als de controles na constatering van 
luizen of neten. 
-Informeert de leerkracht van de desbetreffende groep. 
-Informeert de directeur van de school. 
-Is verantwoordelijk voor de luizenmap en registratie van de kinderen. 
 
Luizenmap. 
-Het luizenprotocol 
-Controle lijst met alle namen van de kinderen 
 
Procedure constatering neten of luizen. 
-Indien bij een kind van de groep luizen of neten wordt geconstateerd, worden alle andere ouders 
binnen de groep middels een algemene brief hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Coordinator 
-Neemt  nog dezelfde dag contact op met de ouders/verzorgers van het desbetreffend kind waarbij 
neten of luizen zijn geconstateerd.  
-Hij/zij is verantwoordelijk voor de communicatie richting ouders/verzorgers en leerkracht zodat zij 
bij luizen of neten zo adequaat mogelijk kunnen handelen. 
 
Directeur 
-zorgt voor het verstrekken van de algemene brief aan ieder kind via mail. 
 
Ouders/verzorgers 
-wanneer er binnen de groep van hun kind neten of luizen zijn geconstateerd  moeten er 
preventieve maatregelen getroffen worden om besmetting/verspreiding te voorkomen. 
-wanneer hun kind besmet is dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan de leerkracht en 
maatregelen getroffen worden om hun kind neet-luisvrij te maken. 
 
Procedure bij besmettingsrisico. 
Indien meerdere malen hetzelfde kind besmet blijft en hierdoor verdere verspreiding een risico 
vormt voor de school. Zal de school besluiten om het kind thuis te laten houden. 
 
Informatie betreft procedures en vragen kunt u terecht bij de directeur. 


