
Ons protocol staat beschreven a.d.h.v. onderstaande 2 vergaderverslagen 

 

Verslag startbijeenkomst ‘luizenbrigade’  1e vergadering  op maandag 27 oktober 2008. 

 

We hebben 8 luizenmoeders,  in schooljaar 2008-2009 zijn dat; 

Ilse Seghers (moeder van Lisa 5),   

Angelina de Bruijn (moeder van Haili-jade Vanhaverbeke 1),  

Sylvie Schrijnemakers (moeder van Casper 7 en  Nikki 4),  

Sandy Dees (moeder van Jannes, 2),  

Danielle van Dinther (moeder van Floor 3 en Annemijn 1),  

Peggy Corstanje (moeder van Faye 1) 

Karin Thoen (moeder van Sam 3),  

Gieke Schuwer (moeder van Max Frusch 1) 

 

Samen hebben we het boekje met info van de GGD-Zeeland bekeken en besproken. In dit boekje 

staat in principe alles goed uitgelegd en besproken. We laten ons dus leiden door de info in brochure 

of website van de GGD-Zeeland 

 

De school zorgt ervoor dat de producten aangeschaft worden voor een goede controle: 

 Leerlingenlijsten + pen waarop aangekruist kan worden wat het resultaat van de screening is 

 Cocktailprikkers om haarlokken aan de kant te doen bij de controle 

 Desinfecterend zeeppompje 

 Stoelen staan gereed samen met een afvalemmer 

 

De eerste luizencontrole vindt plaats op dinsdagochtend 4 november voor groep 1-2-3-4 vanaf 

08.45uur door Ilse, Sylvie,Sandy , Peggy en op woensdag  5 november voor groep 5-6-7-8 door 

Danielle en Angelina. 

Karin en Gieke sluiten zich aan bij een van deze twee groepen. Zij waren deze avond helaas helaas 

verhinderd.  

Na afloop van de controles krijgen alle kinderen een brief mee dat ze gecontroleerd zijn en wat de 

bevindingen zijn. In die brief staat ook dat er een hercontrole zal zijn op dinsdag 18-11 voor de 

groepen 1-2-3-4 en op woensdag 19-11 voor de groepen 5-6-7-8 

De school is heel blij met deze werkgroep die zeker  zijn diensten zal bewijzen in de strijd tegen 

luizen. 

Binnenkort, mogelijk direct na de eerste controle, zal de verpleegkundige van de GGD nog eens 

komen om e.e.a. te evalueren met de werkgroep. 

 

Jos Oude Kempers 

 

 

  



 

 

Uitnodiging 2e  vergadering  ‘luizenbrigade’ op  woensdag 07 januari 2009 om 20.00uur. 

 

We hebben 8 luizenmoeders die allen uitgenodigd zijn; 

Ilse Seghers (moeder van Lisa 5),   

Angelina de Bruijn (moeder van Haili-jade Vanhaverbeke 1),  

Sylvie Schrijnemakers (moeder van Casper 7 en  Nikki 4),  

Sandy Dees (moeder van Jannes, 2),  

Danielle van Dinther (moeder van Floor 3 en Annemijn 1),  

Peggy Corstanje (moeder van Faye 1) 

Karin Thoen (moeder van Sam 3),  

Gieke Schuwer (moeder van Max Frusch 1) 

 

Doel van de bijeenkomst is: 

 

1.  samen met de jeugdverpleegkundige van GGD-Zeeland  nabespreken wat de ervaringen zijn 

van de eerste volledige ronde van screening in week  45 en hercontroles in week   47/48 

 

De jeugdverpleegkundige van de GGD  Jannie Oosting  (tel 0113-249429)  zal de vragen proberen te 

beantwoorden die gerezen zijn n.a.v. onze werkzaamheden. Verder zal ze samen met ons de 

instructie nog eens bekijken. 

 

Een belangrijke vraag is: Wat doen we met hardnekkige ‘gevallen’, waar ouders niet volgens 

protocol werken om het luizenprobleem op te lossen, maar bijv. alleen hun kinderen met normale 

shampoo behandelen. Een brief met info aan het kind meegegeven heeft geen/ onvoldoende effect, 

net als een directe benadering middels een telefoontje.  Indien er al voorhand vragen zijn, geef die 

dan even door aan school. Dan worden ze alvast naar Jannie Oosting door gespeeld, ter 

voorbereiding. 

 

2. We spreken vandaag ook de data af van de volgende screening en hercontrole die ongeveer 

2 weken en 3 weken na de kerstvakantie moet liggen. 

3. Het uitwisselen van e-mailadressen en of telefoonnummers of vlug naar elkaar te kunnen 

reageren. Als ‘ huiswerk’ zou onderstaand strookje alvast ingevuld en ingeleverd kunnen 

worden op school, dan kan de telefoon/e-maillijst al vast klaar gemaakt worden. 

 

 

Naam:                                                                                                       telnr.: 

 

Adres: 

 

e-mailadres: 

 

 



Na afloop van de controle krijgen de kinderen een brief mee. In de brief staat  

1. uw kind is gecontroleerd en er zijn wel neten aangetroffen 

2. uw kind is gecontroleerd en er zijn geen neten aangetroffen (zie bijlage hieronder) 

 

Brief 1 

Vandaag hebben we een luizencontrole uitgevoerd. Bij uw kind zijn 

luizen en / of neten geconstateerd. Omdat we graag willen dat dit 

probleem opgelost wordt, geven we onderstaande tips van de GGD-

Zeeland graag aan u door:  

 

 

Koop een metalen luizen/netenkam (bv. Nitcomb-M2 of Nisskakam bij 

apotheek). Controleer uw kind(eren) als volgt op luizen/neten:  

 

* Maak het haar nat (b.v. boven wastafel)  

 

* Was het haar met een gewone shampoo  

 

* Wrijf het natte haar in met veel crème spoeling (niet uitwassen)  

 

* Het haar met de metalen kam goed uitkammen boven de wastafel/ wit 

papier/ sloop  

 

* Regelmatig de kam met een tissue of papieren zakdoek controleren op 

neten/ luizen  

 

* Hierna het haar weer uitspoelen met water en de kam goed reinigen 

(Na het vinden van hoofdluis/neten met alcohol 70% of 5 minuten in 

kokend water)  

 

 

Controleer alle gezinsleden en vergeet ook u zelf niet  

 

Voor de duidelijkheid:  

Luizen en eitjes die nog uit moeten komen (levende neten) zitten 

dicht bij de hoofdhuid; meestal tussen de nekharen, onder de pony en 

achter de oren.  

 

Reeds uitgegroeide, dode/oude neten, bevinden zich op ongeveer 2 cm 

of verder van de hoofdhuid. Deze oude neten zijn al uitgekomen en 

zijn slechts lege hulsjes. Zowel levende als oude/dode neten zitten 

vastgeplakt aan het haar, dit in tegenstelling tot roos.  

 

Als er geen hoofdluis is gevonden:  

 

Minimaal gedurende 2 weken dagelijks blijven controleren. Preventief 

behandelen met een  

hoofdluisbestrijdingsmiddel heeft geen zin.  

 

Als er wel hoofdluis of levende neten zijn gevonden: 

 

1. Kammen  

 

Het is van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen en de 

behandeling zorgvuldig uit te voeren. Dagelijks nat kammen met een 

metalen luizen/netenkam (bv. Nitcomb-M2 of Nisska-kam) is het 



belangrijkste wapen bij het bestrijden van de hoofdluis. Dit kammen 

gaat op dezelfde wijze als bij de controle op hoofdluis. De kam na 

elke persoon goed schoonmaken (5 minuten uitkoken, met alcohol 70%; 

of voor ieder een eigen kam). Het kammen dient u minimaal 14 dagen 

vol te houden.  

Voor het gemakkelijker verwijderen van de neten zijn er speciale 

crème-spoelingen te koop (o.a. Neetex, Priolox). Ook kunt u voor dit 

doel gebruik maken van azijn. Dep het natte haar met azijn, de azijn 

werkt in op de lijmlaag waarmee de neten zitten vastgeplakt aan het 

haar.  

 

2. Behandelen met hoofdluisbestrijdingsmiddel: 

  

Naast het dagelijks kammen is het behandelen met een hoofdluis 

bestrij-dingsmiddel een goed hulpmiddel. Behandelen kunt u met een 

speciale shampoo, spray of lotion tegen hoofdluis (Prioderm, loxazol, 

Para speciaal spray). Ga hiervoor naar uw drogist of apotheek.  

NB: bestrijdingsmiddelen op natuurlijke basis worden afgeraden!  

Uitzondering hierop zijn producten met als werkzame stof dimeticon 

(bv.XT-luis). Met vragen over bestrijdingsmiddelen kunt u terecht bij 

de sociaal verpleegkundige van de GGD Zeeland.  

Het is bij deze producten van belang goed de gebruiksaanwijzing te 

raadplegen en de behandeling altijd na 1 week te herhalen. Te veel 

behandelen heeft geen zin en kan zelfs schadelijk zijn. Ook kan  

overgevoeligheid in de hand gewerkt worden.  

 

3. Schoonmaakactie  

 

* Hiermee begint u gelijktijdig met de hoofdluisbehandeling.   

* Kleding, jassen, mutsen, beddengoed, sjaals, haarbanden enz. wassen 

op minimaal 60 graden.   

* Spullen die niet gereinigd kunnen worden: tenminste 2 dagen in een 

afgesloten plastic zak doen.  

* Ook is het mogelijk spullen die niet gereinigd kunnen worden òf met 

een anti-hoofdluis spray te behandelen, òf 24 uur in de diep-vriezer. 

Klop of borstel de spullen daarna goed uit.  

* Grondig stofzuigen van vloerbedekking, meubels, autostoelbekleding, 

matrassen enz. 

* Borstel en kammen goed reinigen (5 minuten in kokend water of met 

alcohol 70%)  

 

Vergeet niet het door te geven aan school en vertel het ook (ouders 

van)vriendjes, enz. Tenslotte kan iedereen het krijgen!  

Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met een sociaal 

verpleegkundige van de GGD tel: 0113-249406.  

 

 

Namens de luizenbrigade 

 

J.Oude Kempers 

 

 

 

 



Brief 2 

 

Vandaag hebben we een luizencontrole uitgevoerd. Bij uw kind zijn geen  

luizen en / of neten geconstateerd. In de groep echter wel. Omdat we 

graag willen dat dit probleem opgelost wordt, geven we onderstaande 

tips van de GGD-Zeeland graag aan u door:  

 

Controleer uw kind regelmatig op luizen. 

Koop een metalen luizen/netenkam (bv. Nitcomb-M2 of Nisskakam bij 

apotheek). Controleer uw kind(eren) als volgt op luizen/neten:  

 

* Maak het haar nat (b.v. boven wastafel)  

 

* Was het haar met een gewone shampoo  

 

* Wrijf het natte haar in met veel crème spoeling (niet uitwassen)  

 

* Het haar met de metalen kam goed uitkammen boven de wastafel/ wit 

papier/ sloop  

 

* Regelmatig de kam met een tissue of papieren zakdoek controleren op 

neten/ luizen  

 

* Hierna het haar weer uitspoelen met water en de kam goed reinigen (Na 

het vinden van hoofdluis/neten met alcohol 70% of 5 minuten in kokend 

water)  

 

 

Controleer alle gezinsleden en vergeet ook u zelf niet  

 

Voor de duidelijkheid:  

Luizen en eitjes die nog uit moeten komen (levende neten) zitten dicht 

bij de hoofdhuid; meestal tussen de nekharen, onder de pony en achter 

de oren.  

 

Reeds uitgegroeide, dode/oude neten, bevinden zich op ongeveer 2 cm of 

verder van de hoofdhuid. Deze oude neten zijn al uitgekomen en zijn 

slechts lege hulsjes. Zowel levende als oude/dode neten zitten 

vastgeplakt aan het haar, dit in tegenstelling tot roos.  

 

Als er geen hoofdluis is gevonden:  

 

Minimaal gedurende 2 weken dagelijks blijven controleren. Preventief 

behandelen met een  

hoofdluisbestrijdingsmiddel heeft geen zin.  

 

Als er wel hoofdluis of levende neten zijn gevonden: 

 

1. Kammen  

 

Het is van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen en de 

behandeling zorgvuldig uit te voeren. Dagelijks nat kammen met een 

metalen luizen/netenkam (bv. Nitcomb-M2 of Nisska-kam) is het 

belangrijkste wapen bij het bestrijden van de hoofdluis. Dit kammen 

gaat op dezelfde wijze als bij de controle op hoofdluis. De kam na elke 

persoon goed schoonmaken (5 minuten uitkoken, met alcohol 70%; of voor 



ieder een eigen kam). Het kammen dient u minimaal 14 dagen vol te 

houden.  

Voor het gemakkelijker verwijderen van de neten zijn er speciale crème-

spoelingen te koop (o.a. Neetex, Priolox). Ook kunt u voor dit doel 

gebruik maken van azijn. Dep het natte haar met azijn, de azijn werkt 

in op de lijmlaag waarmee de neten zitten vastgeplakt aan het haar.  

 

2. Behandelen met hoofdluisbestrijdingsmiddel: 

  

Naast het dagelijks kammen is het behandelen met een hoofdluis bestrij-

dingsmiddel een goed hulpmiddel. Behandelen kunt u met een speciale 

shampoo, spray of lotion tegen hoofdluis (Prioderm, loxazol, Para 

speciaal spray). Ga hiervoor naar uw drogist of apotheek.  

NB: bestrijdingsmiddelen op natuurlijke basis worden afgeraden!  

Uitzondering hierop zijn producten met als werkzame stof dimeticon 

(bv.XT-luis). Met vragen over bestrijdingsmiddelen kunt u terecht bij 

de sociaal verpleegkundige van de GGD Zeeland.  

Het is bij deze producten van belang goed de gebruiksaanwijzing te 

raadplegen en de behandeling altijd na 1 week te herhalen. Te veel 

behandelen heeft geen zin en kan zelfs schadelijk zijn. Ook kan  

overgevoeligheid in de hand gewerkt worden.  

 

3. Schoonmaakactie  

 

* Hiermee begint u gelijktijdig met de hoofdluisbehandeling.   

* Kleding, jassen, mutsen, beddengoed, sjaals, haarbanden enz. wassen 

op minimaal 60 graden.   

* Spullen die niet gereinigd kunnen worden: tenminste 2 dagen in een 

afgesloten plastic zak doen.  

* Ook is het mogelijk spullen die niet gereinigd kunnen worden òf met 

een anti-hoofdluis spray te behandelen, òf 24 uur in de diep-vriezer. 

Klop of borstel de spullen daarna goed uit.  

* Grondig stofzuigen van vloerbedekking, meubels, autostoelbekleding, 

matrassen enz. 

* Borstel en kammen goed reinigen (5 minuten in kokend water of met 

alcohol 70%)  

 

Vergeet niet het door te geven aan school en vertel het ook (ouders 

van)vriendjes, enz. Tenslotte kan iedereen het krijgen!  

Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met een sociaal 

verpleegkundige van de GGD tel: 0113-249406.  

 

 

Namens de luizenbrigade 

 

J.Oude Kempers 

 

 


