
Protocol Luizenkammen Basisschool Brakkenstein 

Update per augustus 2018  
 

Doel 
Hoofdluis vroegtijdig opsporen en bestrijden. 
Hiervoor worden alle kinderen met vaste regelmaat nagekeken op hoofdluizen  en neten. 
 

Betrokkenen 
- Ouders 

Zij zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen zo nodig worden gekamd of behandeld. 
- Kamouders (1 aanspreekpunt per klas) 
- Klassenouders:  

Zij zijn verantwoordelijk voor het vinden van 2 of meer kamouders per klas.  
Zij informeren de luizenkamcoördinatoren wanneer bij een kind thuis luizen zijn 
geconstateerd. 

- Luizenkamcoördinatoren: 
Zij coördineren de structurele kamochtenden als ook de extra kamochtenden wanneer er 
hoofdluis en/of verse neten zijn geconstateerd. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van klassenmappen en de klassenlijsten 
Zij zijn vraagbaak en aanspreekpunt tijdens het kammen of bij vermoeden op luizen. 
Zij brengen koffie/thee bij de kamouders op de kamdag. 
Zij geven bevindingen door aan de intern begeleidster en/of directrice. 

- Intern begeleidster en/of directrice 
 

Bereikbaarheid van de luizenkamcoördinatoren  
Irna Hertel tel. 06 38601685 email;  ihertel@hotmail.com  
Saskia Buijs tel. 06 82538426 email; saskiabuijs@gmail.com  

Werkwijze algemeen 

 De kamouders kammen op de woensdagen na alle schoolvakanties gelijkertijd alle kinderen 
van de hele school. Deze dagen zijn vast ingepland en staan vermeld op de schoolkalender. 

 Aan het begin van het schooljaar inventariseren de luizenkamcoördinatoren per groep welke 
kamouders dat schoollaar ingezet kunnen worden voor het luizenkammen.  

 De luizenkamcoördinatoren sturen de nieuwe kamouders de kaminstructie, het protocol en 
een link met een instructiefilmpje. Ook maken zij de mailinglijsten per groep. 

 Op de kamdag zetten de luizenkamcoördinatoren alles klaar in het combilokaal. 

  De bevindingen van het kammen worden per kamdag bijgehouden op de klassenlijsten. Deze 
lijst zit in de klassenmap. 

 Als een kamouder twijfelt over een “vondst”, wordt een luizenkamcoördinator erbij 
gevraagd. 

 Wanneer er luizen en/of neten worden aangetroffen wordt dit doorgegeven aan de 
luizenkamcoördinatoren. Zij informeren de docent en deze bespreekt dit met de ouders van 
het betreffende kind en informeert de overige ouders per mail. 

 Eén van de kamouders wast de gebruikte kammetjes uit en zorgt dat deze weer tijdig terug 
op school zijn.  

 De groepen 1 / 2 kammen in het combilokaal, alle overige klassen in de gang. 
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Werkwijze bij melding van luizen/netenvondst 
 De docent informeert direct de luizenkamcoördinatoren. In overleg met de docent plannen 

zij een kammoment in, bij voorkeur op de woensdagochtend (vaste kamdag). 

 De luizenkamcoördinatoren coördineren deze extra kamochtend en mailen de kamouders. 
Bij te weinig kamouders helpen de luizenkamcoördinatoren mee met het kammen.  

 Vervolgens wordt de werkwijze aangehouden vanaf punt 5 van de algemene werkwijze. 

Werkwijze bij levende luizen of verse neten 
 De docent bespreekt met de ouder(s) van het betreffende kind dat er bij hem/haar hoofdluis 

is geconstateerd, samen met de folder “Wat is hoofdluis en wat kun je er aan doen.”. 

 Alle andere ouders van kinderen uit de klas krijgen van de docent een mail, waarin wordt 
aangegeven dat er hoofdluis is geconstateerd bij één van de klasgenootjes, met het verzoek 
om thuis de komende twee weken te controleren. 

 Wanneer er bij een kind hoofdluis is gevonden, wordt de week erna iedereen in de klas 
opnieuw gekamd. Mocht dit net voor een vakantie zijn, dan overleggen de 
luizenkamcoördinatoren met de docent wanneer het controlekammen wordt gedaan. 

 De kinderen waarbij neten zijn gevonden, worden na 1 week opnieuw gekamd evenals de 
kinderen die afwezig waren. 

 Geef de resultaten door aan één van de luizenkamcoördinatoren. 

 Mocht het noodzakelijk zijn, dan wordt er na nog 1 week opnieuw gekamd. 

 Zijn er bij hetzelfde kind na 3 weken nog steeds luizen te zien, dan wordt de naam 
doorgegeven aan de intern begeleidster. Zij belt de betreffende ouder en neemt nogmaals 
het stappenplan door uit de folder “Wat is hoofdluis en wat kun je er aan doen.”  Indien 
nodig neemt de intern begeleidster en/of de directrice andere stappen. De kamouders 
hoeven niet meer te kammen. 
. 

 


