
Protocol Hoofdluis Ds. Hasperschool, Akkrum  

 

Hoe gaan we daar op onze school mee om? 

 Hoofdluisbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders, school en GGD Fryslân 

hebben op dit terrein ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden.  

• Ouders:  

Ouders/verzorgers controleren hun eigen kinderen wekelijks op hoofdluis. Als er hoofdluis is 

geconstateerd bij hun kind, moeten ze dit direct melden aan school en starten met behandelen.  

• School:  

De school moet maatregelen nemen ter voorkoming van hoofdluis en voorkoming van verdere 

verspreiding. In dit protocol wordt aangegeven hoe onze school hoofdluis constateert en wat er 

gebeurt wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd.  

• GGD Fryslân:  

De GGD heeft een voorlichtende, adviserende en ondersteunende taak ten aanzien van 

hoofdluisbestrijding. Dit gebeurt door het geven van informatie en advies, door middel van folders, 

posters e.d. Voor een ouderavond of een instructie aan de ouderwerkgroep kan een beroep op de GGD 

worden gedaan. De verpleegkundige van de GGD kan ouders begeleiden die problemen ondervinden 

bij de bestrijding van hoofdluis. De GGD kan NIET de verantwoordelijkheid van de ouders en die van 

de school overnemen.  

 

Hoofdluiswerkgroep  

Binnen de school is een hoofdluiswerkgroep samengesteld. Deze werkgroep, bestaande uit ouders, 

controleert alle kinderen op hoofdluis. De werkgroep werkt volgens de richtlijnen van de GGD.  

Richtlijnen:  

• De hoofdluiswerkgroep controleert na elke vakantie of na een melding van hoofdluis alle 

kinderen op hoofdluis.  

• Indien er hoofdluis is geconstateerd, worden de bevindingen doorgegeven aan de betreffende 

ouders. De ouders worden per email geïnformeerd.  

• Indien er voor de eerste maal hoofdluis op school is geconstateerd, ontvangen alle ouders een 

email.  

• Na twee weken controleert de hoofdluiswerkgroep weer alle kinderen en leerkrachten. In een 

aantal gevallen kan er sprake zijn van hardnekkige hoofdluis. Indien na drie nacontroles er nog 

steeds sprake is van hoofdluis, zal er een gesprek plaatsvinden tussen ouders en directeur. De 

jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân kan die ouders thuis adviseren en begeleiden. Bij 

hardnekkige hoofdluisproblemen heeft de school altijd overleg met de jeugdverpleegkundige 

van de GGD en wordt er een gezamenlijke aanpak bepaald.  

 

Contactpersoon hoofdluiswerkgroep: Elly Tijsma (06 25511347) 


