
 

 

Luizenbeleid op het Meesterwerk    
 
Om uitbraak van luis op school te voorkomen controleren wij na elke vakantie de 

haren van de kinderen op hoofdluis.  
Dit wordt gedaan door een vast team van ouders, maar we kunnen altijd hulp 

gebruiken. 
        
 

 
 

Zij kijken achter de oren, in de nek, de kruin en bij het voorhoofd of er 
luizeneitjes (neten) en/of levende luis zijn.  
De eitjes worden meestal op deze “warme” plekjes dicht bij de hoofdhuid gelegd 

en zien eruit als kleine witte stipjes. Zo iets als roos, maar dan blijft het plakken 
i.p.v. dat je het zo eraf kunt schudden. 

 
 

 
 
Als er sprake is geweest van hoofdluis en de persoon is behandeld, dan kun je dit 

zien, doordat er oude neten, die niet zijn uitgekomen, halverwege (dus verder 
weg van de hoofdhuid) aan de haren kleven.  

 
 
 

 
Levende luizen zijn kleine grijskleurige beestjes. Ze komen juist graag op schoon 

haar. Het is een fabeltje, dat je onverzorgd zou moeten zijn, als je het krijgt.  
Iemand, die luizen heeft, heeft jeuk op het hoofd en neigt tot veel krabben. 
Om zelf te zien, hoe het eruit ziet, kunt u het beste even kijken op internet. 

 
 

 
 
Op school proberen we luis te voorkomen door de genoemde controles en door 

de kinderen hun jassen, sjaals, mutsen, wanten en eventuele andere kleding, 
bijv. een vest, in de luizenzakken te bewaren. Dit moet consequent gebeuren. 

Bij slecht weer als de kleding nat is, dan kan het toch in de luizenzak, omdat 
deze niet luchtdicht is. Rits de zak altijd goed dicht! 
 

 
 

 
Mocht tijdens een controle op school blijken, dat uw kind neten/ luizen heeft, dan 

neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om u op de hoogte te stellen. 

Het kan heel goed behandeld worden via de NatKammethode (zie bijlage) en 

sinds kort ook via een warmtemethode. Deze methode maakt gebruik van warme 

lucht uit een AirAllé apparaat en doodt de luizen in één behandeling door 

uitdroging. Zie www.luizenkliniek.nl  

http://www.luizenkliniek.nl/


Beide methoden werken effectiever dan de chemische middelen en worden ook 

aan geraden door de RIVM en de GGD.  
Verder levert het u huishoudelijk werk op. Zoals het wassen van de gedragen 

kleding, beddengoed, knuffels. Het stofzuigen van kleden, banken en 
autostoelbekleding. Stoffen speelgoed, waaronder knuffels, kunnen ook 6 weken 
opgeborgen worden in dichtgebonden, donkere vuilniszakken. 

 
 

 
 
Constateert u thuis zelf neten/luizen bij uw kind, dan meldt u dit bij de leerkracht 

van uw kind. 
Als namelijk vanuit schoolcontrole of vanuit uzelf neten/luis geconstateerd wordt, 

dan wordt via een brief de ouders van de groep en van de buurgroepen op de 
hoogte gesteld via Digiduif. Natuurlijk wordt de naam van uw kind en de groep, 
waarin het zit, niet in deze brief genoemd. Het is een neutrale brief, waarin staat 

dat er hoofdluis geconstateerd is en of ouders extra goed de haren van hun eigen 
kind willen controleren in de komende tijd. 

 
 

 
 
In de Krook (de Nieuwsbrief van school, die elke maandag uitkomt) kunt u lezen 

wanneer er wordt gecontroleerd en of de school luizenvrij is. 
Via een deurbrief bij de klas van uw kind kunt u zien op welke dag de groep voor 

controle aan de beurt is. Om het controleren te vergemakkelijken, vragen wij u 
om geen gel in de haren te doen en de kapsels zo eenvoudig mogelijk te houden. 
 

 
 

 
Een enkele keer gebeurt het toch, dat we iets over het hoofd zien. Daarom raden 
wij u aan om uw kind regelmatig ook zelf te controleren na de vakanties. Een 

speciale kam hiervoor kunt u kopen bij drogist of apotheker. 


