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Beste ouders/verzorgers,  
 
Luizen en/of neten… 
We kunnen er allemaal een keer mee te maken krijgen… 
 
Dat is niet erg of vies en niemand hoeft zich ervoor te schamen, echt niet! (want het kan 
iedereen overkomen…), maar Icarus wil graag samen met u als ouder(s)/verzorger(s) 
proberen luizen/neten en een luizenbesmetting zoveel als mogelijk te minimaliseren en 
voorkomen. 
 
Vandaar dit luizenprotocol. 
 
THUIS – PRECHECK 
Vooraf aan de schoolcontrole (zowel einde-vakantie, maar ook als tussentijds een extra 
controle ingelast wordt), verwachten we dat ouders/verzorgers -thuis- alvast een pre-check 
uitvoeren, zodat (verse) neten en (lopende) luis reeds direct compleet verwijderd kunnen 
worden, vóórdat uw kind naar school komt en daarmee een verdere luizenbesmetting op 
school voorkomen wordt. 
 
Informeer de leerkracht 
Mocht u -thuis- neten/luizen signaleren (ook gedurende het schooljaar): informeer de 
leerkracht direct dat bij uw kind luizen/neten gevonden zijn, zodat de luizenouders 
daarvan op de hoogte zijn bij de controle-op-school én de leerkracht via een algemene mail 
kenbaar kan maken aan de groep dat luizen of neten gesignaleerd zijn. 
 
Controle op school 
Elke maandagochtend-na-een-vakantie (of tussentijds indien neten/luis gesignaleerd zijn) 
wordt er door de vaste luizenouders van de groep een luizencontrole uitgevoerd. 
 
8:30 uur 
Om 8:30 (als alle ouders weg zijn) geeft de leerkracht de luizencontrole-check-list aan de 
vaste luizenouders. 
 
1-voor-1 worden alle kinderen gecontroleerd, volgens het “Helpend handje luizenouders”. 
 
We controleren elkaar 
Ook een vaste luizenouder laat zijn/haar eigen kind controleren door een andere 
luizenouder, want ook een luizenouder kan iets over het hoofd gezien hebben bij de 
precheck-thuis en dan is het fijn dat een andere ouder nog even controleert op school. 
 
Ingewikkelde vlechten; schone, gekamde haren 
Liever geen (ingewikkelde) gevlochten haren bij de controle op school, omdat dit makkelijker 
/ efficiënter werkt voor de luizenouders. Tevens verzoeken wij uw kind met schoon gewassen 
en gekamde/geborstelde haren naar school te laten komen op de maandagmorgen van de 
controle. 
 
Mochten de vaste luizenouders bij de controle op school alsnog neten en/of luizen 
ontdekken, dan treedt het beleid in werking (zie onderstaand “Beleid en procedure”). 
 
Nacontrole (georganiseerd door leerkracht) 
Nacontroles bij kinderen waar luizen en/of neten ontdekt zijn, worden geïnitieerd door de leerkracht 
binnen 2 weken na de 1e controle. Ook kinderen die tijdens de luizencontrole niet op school 
waren, worden -alsnog- gecontroleerd. 
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Beleid en procedures, Icarus luizenprotocol 
(als op school verse neten of (lopende) luizen ontdekt worden). 

Verse neten of (lopende) luizen zouden bij de controle op school niet hoeven voorkomen, 
omdat deze thuis -bij de precheck- al ontdekt zouden moeten zijn (en verwijderd om verdere 
besmetting op school te voorkomen). 
 

1) Worden er toch verse neten of (lopende) luizen geconstateerd, dan wordt er contact 
met u opgenomen. 

 
2) Om verdere besmetting te voorkomen, verzoeken wij u, uw kind op te (laten) halen en 

direct (alsnog) alle neten en luizen te verwijderen. Na behandeling verwachten wij uw 
kind terug op school. 
 

3) De ouders/verzorgers ontvangen bij het ophalen van hun kind een informatiepakket 
van de leerkracht met het verzoek direct alle neten en luizen te verwijderen. 
 

Informatie (en behandeladviezen) zijn tevens terug te vinden via www.bsicarus.nl => Informatie => luizen 
 

4) In de informatiebrief en op de website staan meerdere mogelijkheden van behandeling. 
Direct alle neten en luizen verwijderen en 2 weken -dagelijks- kammen met een 
(metalen) fijntandige kam, zijn de belangrijkste. 
 

5) Luizen en neten zijn heel besmettelijk: ook gezinsleden dienen gecontroleerd te 
worden. 
 

6) Binnen 2 weken initieert de leerkracht een nacontrole. 
 

7) Indien uw kind nog of opnieuw neten/luizen heeft, treedt de procedure vanaf stap 1 
opnieuw in werking. En vragen we tevens of gezinsleden goed zijn meegenomen in 
de controle en eventuele behandeling. 
 

8) Binnen 2 weken opnieuw nacontrole. 
 

9) Indien uw kind bij de 3e controle nog niet neten-/luizenvrij is, wordt u uitgenodigd voor 
een gesprek met de directie waarin een afspraak met een GGD-verpleegkundige ter 
sprake zal worden gebracht voor advies, hoe u de neten en luizen kunt verwijderen 
bij uw kind. 

 
Icarus vertrouwt erop dat u als ouder/verzorger uw verantwoordelijkheid kent voor 
regelmatige (pre-)check (en direct verwijdering), zodra neten of luizen gesignaleerd worden. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit protocol, neem gerust contact op met de 
directie of met de luizencoördinator vanuit school (Liesbeth Morees, leerkracht klas 1/2C). 
 
Met vriendelijke groet en dank voor uw attentie! 
Namens MR en directie, 
Liesbeth Morees (luizencoördinator vanuit school) 
 
Onderstaande websites geven (extra) informatie over luizen en/of neten en hoe te behandelen: 
 
Homepage RIVM 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 
 
Controleren en behandelen RIVM 
https://www.rivm.nl/ Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen 
 
Klokhuis over hoofdluis 
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3787/Hoofdluizen 


