
Luizenbeleidsplan 

 

Luizen zijn een onschuldig maar hardnekkig probleem. Door een goede samenwerking 

tussen school, CLB, ouders en kinderen kunnen we het probleem beheersbaar maken en 

verspreiding van luizen voorkomen. 

 

Wat willen we bereiken? 

 We willen de luizenproblematiek beheersbaar maken en de verspreiding van luizen in 

onze school voorkomen. 

 We willen dat iedereen zich mee verantwoordelijk voelt. Samenwerken is de sleutel 

tot succes. 

 We willen dat iedereen achter de aanpak staat en meewerkt vanuit dezelfde 

achtergrond. 

 We willen dat iedereen concrete en duidelijke informatie krijgt, zowel mensen die 

beroepsmatig met luizen te maken krijgen als ouders en kinderen. 

 We willen dat iedereen luizen op de juiste manier kan opsporen en behandelen. 

 We willen luizen weg uit de taboesfeer. 

 

Wat vragen we van de ouders : 

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken. Het luizenprobleem kan slechts beheersbaar 

worden als alle ouders doen wat van hen wordt verwacht. Daarom vragen we aan alle 

ouders : 

 de informatie van de school goed te lezen en op te volgen. 

 de school te waarschuwen bij het vaststellen van luizen bij hun kind(eren). 

 hun kind te controleren als de school een brief bezorgt dat er melding is van luizen 

of neten in de klas. 

 hun kind correct te behandelen als er luizen zijn, met een product en tussen de 

behandelingen door met de nat-kam methode. 

 hun kind(eren) NIET PREVENTIEF te behandelen: dit om resistentie te voorkomen. 

 te zorgen voor een positieve sfeer thuis rond de problematiek. 

 met hun kind(eren) spreken over luizen en vragen hen zo snel mogelijk te 

waarschuwen als het luizen meent te hebben. 

 op een positieve manier meewerken aan de luizencontroles op school. 

 op de dag van de controle te zorgen voor een eenvoudig kapsel bij hun 

kind(eren), lang haar los of in paardenstaart doen. 

 op de dag van de controle geen gel of speldjes in het haar van hun kind(eren) aan 

te brengen. 

 met hun kind(eren) praten over de bedoeling en het verloop van de luizencontrole op 

school. 

 

Ouders die te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen dat hun kind gecontroleerd 

wordt door kriebelouders in de school zullen worden gecontroleerd op luizen door het 

CLB. 

Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden gecontroleerd als 

ze terug aanwezig zijn in de school. 

 



 

 

 

Wat doet de school: 

De school heeft een belangrijke taak in het luizenbeleidsplan: 

 geeft regelmatig informatie aan ouders over luizen, over het luizenbeleid, over het 

voorkomen van luizen en de behandeling 

 kondigt de luizencontroles aan via gimme (controleweek) 

 brengt na controle op luizen de ouders op de hoogte met een brief over de stand 

van zaken… 

 

De school werkt met een “kriebelteam” dat bestaat uit kriebelouders, directie en het CLB. 

Het CLB en de directie bepalen aan welke voorwaarden de ouders in het kriebelteam 

moeten voldoen en waken over het naleven van de specifieke afspraken en voorwaarden. 

Het kriebelteam wordt opgeleid en begeleid door het CLB. Zij informeren hen over 

problematiek, misverstanden, verantwoordelijkheden, opsporen en behandelen van luizen 

en reikt vaardigheden aan om te controleren en om te gaan met een kind bij 

luizenmelding. 

 

Wat doet het kriebelteam : 

Het kriebelteam organiseert en voert luizencontroles uit op school. 

 De standaardcontroles gebeuren bij alle kinderen 3 keer per schooljaar en dit in de 

week na volgende vakanties: zomervakantie, kerstvakantie en paasvakantie. Op 

vraag van de school kan er een extra controle uitgevoerd worden. 

 De controle wordt geregistreerd op een klaslijst. 

 Alle kinderen krijgen een brief mee met het resultaat van de controle en met de info 

voor de verdere opvolging. 

 Zijn er luizen ontdekt, dan wordt een hercontrole georganiseerd in de klas waar 

luizen zijn vastgesteld. Indien er bij de hercontrole nog luizen worden ontdekt zal 

het CLB deze kinderen verder opvolgen. 

 Na een melding van luizen, wordt een controle georganiseerd in de klas van de 

melding. 

 

Verloop 

 Het kriebelteam organiseert de controle buiten de klas en zorgt voor een positieve 

sfeer. 

 De haren worden los gemaakt. 

 Het kriebelteam voert een visuele controle uit, met de vingers worden de haren 

van elkaar gescheiden en systematisch doorzocht op de aanwezigheid van 

luizen/neten. 

 De controle wordt geregistreerd op een klaslijst, die lijsten worden opgevolgd door 

het CLB. 

 Alle gecontroleerde kinderen krijgen een brief mee voor de ouders met het 

resultaat voor hun kind van de controle (luizenvrij – neten – luizen), het 

klasresultaat en info voor de verdere opvolging. 



 Als er bij de hercontrole luizen ontdekt worden bij een kind, worden de ouders nog 

diezelfde dag verwittigd door de school. Wij zoeken samen met u een oplossing. 

 Worden er bij de tweede hercontrole nog luizen ontdekt, dan worden deze 

kinderen opgevolgd door het CLB tot de besmetting over is. 

 

 


