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INFOFICHE 

Luizen op school 
Laatst gewijzigd: 17 mei 2022 
 

In deze infofiche staat beschreven hoe wij op VBS Langemark omgaan met luizen. Luizen 
komen regelmatig voor en iedereen kan ze krijgen. Het is belangrijk om luizen vroegtijdig 
te herkennen en te behandelen, zodat het zich niet verder kan verspreiden.   

1 Informatie over luizen 
Via volgende websites is meer informatie te vinden over luizen:  

- Algemene informatie over luizen: https://www.eg.be/silikom/nl/alles-over-luizen  
- Luizen herkennen: https://www.eg.be/silikom/nl/luizen-herkennen  
- Luizenfiche: https://www.eg.be/media/5552/2020-01-silikom-poster-nl.pdf  

2 Wat doet de school tegen luizen?  
Na elke zomer-, kerst- en paasvakantie controleert ons Kriebelteam – bestaande uit onze 
twee zorgcoördinatoren en twee verpleegkundigen - op luizen en/of neten. Kinderen 
waarbij luizen/neten worden gevonden worden met een persoonlijke brief op de hoogte 
gebracht. Daarnaast krijgen alle ouders een melding van het feit dat er een kriebelteam 
werd gehouden en dat er geen luizen/neten werden gevonden tenzij een persoonlijke brief 
werd meegegeven met het kind.  
 

Wanneer de school buiten een Kriebelteam een melding van luizen/neten ontvangt, wordt 
er klassikaal een brief meegegeven met de vraag grondig te controleren op luizen/neten 
en indien nodig een behandeling op te starten. Als school adviseren we steeds de nat-kam-
methode die op de achterkant van deze infofiche terug te vinden is als methode om de 
haren te controleren.  

3 Wat verwachten we van ouders? 
Als je als ouder vaststelt dat je kind luizen heeft, verwachten we dat je ons zo snel mogelijk 
op de hoogte brengt. Dit kan via de klasleerkracht, directeur of zorgcoördinator. Op die 
manier kunnen wij snel en efficiënt andere ouders oproepen de haren te controleren en 
een eventuele behandeling te starten. Je melding wordt steeds discreet behandeld. Als 
ouder ben je daarnaast verantwoordelijk voor de behandeling van luizen en neten. Gebruik 
hiervoor een gepast product dat je bij de apotheek kan kopen.   

4 Wat wanneer je kind blijvend luizen heeft?  
Wanneer we als school vaststellen dat je kind blijvend last heeft van luizen, gaan we met jou 
in gesprek. We helpen zoeken naar een mogelijke oplossing en ondersteunen je via 
gerichte informatie. Indien gewenst kan ook het CLB hulp bieden bij het behandelen van 
luizen. 
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5 Hoe werkt de nat-kam-test om te controleren op 
luizen/neten?  

 

 
 
 

Hulp nodig bij het opsporen, behandelen of voorkomen van luizen? 
 Aarzel dan niet om onze zorgcoördinatoren of directeur te contacteren. 


