
Hoofdluizeninformatie basisschool De Kameleon 

Na iedere schoolvakantie worden alle aanwezige leerlingen op maandagmorgen gecontroleerd door 

het hoofdluizenteam. Leerlingen die door omstandigheden niet op school zijn op het moment van de 

controle, dienen thuis gecontroleerd te worden door één van de ouder(s)/verzorger(s).  

Bij de controle is het erg vervelend als er gel in het haar zit, dit maakt de controle veel moeilijker. 

Ook kunnen wij niet garanderen dat uw kind met hetzelfde (ingewikkelde) kapsel thuiskomt als waar 

het mee naar school is gegaan. Er wordt na elke vakantie op maandagochtend gecontroleerd en 

eventueel de maandag daarna, dus wij vragen u vriendelijk om uw kind op deze dagen zonder gel en 

moeilijke kapsels naar school te sturen. 

De ouder(s)/verzorger(s)  van de kinderen waarbij hoofdluizen en/of neetjes worden aangetroffen, 

worden direct na de controle gebeld en worden gevraagd hun kind(eren) op te halen en te 

behandelen met  een hoofdluizenmiddel. Zodra het kind behandeld is, mag het weer lekker naar 

school.  Mede om verdere besmetting te voorkomen, dringen wij er op aan om het kind indien 

mogelijk direct te komen halen van school. Op deze manier is er ook de mogelijkheid om de 

ouder(s)/verzorger(s) als het ware voor te lichten welke stappen er genomen dienen te worden en er 

kan gewezen worden waarop ze moeten letten (neten kunnen worden aangewezen, vragen kunnen 

worden beantwoord, …). 

Het is raadzaam om overige gezinsleden ook grondig te controleren en indien nodig te behandelen. 

Het is verstandig om dit de eerste twee weken regelmatig te herhalen. 

Als er in de klas van uw kind(eren) hoofdluis is aangetroffen, wordt dit zo snel mogelijk op ISY gezet 

met de vraag om zelf uw kind(eren) regelmatig te controleren. Een week na de controle is er een her-

controle  voor de klassen waarin hoofdluizen/neten werden aangetroffen bij de eerste controle.   

De hoofdluizencontrole op school is slechts een ondersteuning. Dit wil zeggen dat het ondanks 

controle op school, heel belangrijk is om thuis ook regelmatig te controleren op hoofdluis en/of 

neten.  Mocht u hoofdluizen en/of neten aantreffen bij uw kind(eren), geef dit dan zo snel mogelijk 

door aan de leerkracht(en) zodat deze de contactpersoon van het hoofdluizenteam kan/kunnen 

(laten) bellen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de hele klas nog eens grondig 

gecontroleerd kan worden, net zoals de klas(sen) van eventuele broer(s) en/of zus(sen). 

 

Met name de controles na de vakanties (5x per jaar) zijn tijdrovend als er maar weinig ouders zijn 

om te controleren. Wilt/ Kunt u ons luizen-team komen versterken? 

 U bent u van harte welkom. Geef dit dan svp door aan de leerkracht van u kind!  



 

Feiten over hoofdluis:  

- De hoofdluis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke 
hygiëne heeft het dus niets te maken. 
 
- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet 
overleven op mensen en andersom. 
 
- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats 
vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn. 
 
- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapes/luizenzakken niet 
bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer hoofdluizen gescheiden zijn van het 
menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat 
een besmetting onwaarschijnlijk is. 
 
- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of 
tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water. 
 
- Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed 
vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, 
dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval 
een ander kinderhoofd weten te bereiken. 
 
Wat zijn hoofdluizen en neten? 

Hoofdluizen zijn kleine bruingrijze diertjes van ongeveer 1-3 millimeter groot,  ze leven alleen op 

mensenhoofden en komen niet voor bij dieren. Op warme plekjes van het hoofd leggen ze eitjes 

(neten) die ze vastplakken aan het haar, vlak bij de hoofdhuid. Neten kun vooral je vinden achter de 

oren, in de nek en onder de pony en soms op de kruin, met name als het haar in een paardenstaart 

wordt gedragen. Neten hebben een witgele kleur en lijken op roos. Maar neten zitten vastgekleefd 

aan het haar. Roos zit los en valt zo uit het haar. Na 7 dagen komt uit de neet een hoofdluis te 

voorschijn. Deze hoofdluis kan na ongeveer 7-10 dagen ook weer eitjes (neten) leggen. Zo neemt het 

aantal hoofdluizen op een hoofd snel toe. 

 

 

 


