
  

Beste schoolteam,   

  

  

Vanuit het agentschap onderwijs krijgt het CLB de opdracht om binnen het  

begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg, profylactische maatregelen te nemen in het kader 

van besmettelijke ziektes (kernproces 1 2 6 7). Een deel van deze opdracht is de aanpak van een 

luizenbesmetting. We willen uw school hierbij ondersteunen en stellen daarom voor volgend 

stappenplan als leidraad te nemen bij het opstellen van het schoolbeleid rond luizen. Verder vindt u 

ook een gezondheidsmatrix ter illustratie.  

  

  

Stap 0: preventieve maatregelen om luizenbesmetting te voorkomen [zorgfase 0]  

Stel informatie ten allen tijd ter beschikking voor ouders, leerlingen en leerkrachten rond het thema 

luizen. In het bijzonder de detectie en behandeling ervan. Vraag hierbij relevante informatie op bij 

uw CLB. Hierbij raden we aan om bij de start van het nieuwe schooljaar en bij iedere nieuwe 

inschrijving duidelijk aan te geven waar deze informatie te vinden is. Daarnaast kan de school nog 

andere preventieve maatregelen nemen zoals: het aanduiden van luizenteam of 

luizenverantwoordelijke. Die staat in voor systematische controles van de leerlingen (bv. na elke 

vakantieperiode) en voor de communicatie tussen school/ouder/CLB. De school kan nog bijkomende 

preventieve maatregelen nemen.  

• Kapstokken 15 cm uit elkaar plaatsen  

• Mutsen, sjaals in jas mouw stoppen (niet in gemeenschappelijke bak)  

• Vermijden van overvolle kapstokken   

  

Stap 1: Een leerling blijkt luizen te hebben [zorgfase 1]  

De school kreeg een melding of ontdekt zelf luizen/neten bij één of meerdere leerlingen. Alle ouders 

worden op de hoogte gebracht van het luizenalarm (zie brief 1).   

School neemt extra preventieve maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen: • 

 Gemeenschappelijk gebruik van textiel vermijden (bv. verkleedkoffer opbergen)  

• Badmuts dragen bij het zwemmen   

• Haren in een staart   

• Hoofd aan hoofd contact vermijden bv. selfies of knuffelen tijdelijk verbieden  Bij een 

melding zal het luizenteam alle leerlingen controleren en ouders op de hoogte brengen of er al 

dan niet luizen/neten werden gevonden bij hun zoon/dochter en hoe je dit kan behandelen 

(brief 2 of brief 3).   
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Stap 2: eerste aanpak is onvoldoende [zorgfase 1]  

Na 1 week gaat het luizenteam alle leerlingen opnieuw controleren. Wanneer de besmetting is 

toegenomen worden de ouders opnieuw op de hoogte gebracht of er wel of geen luizen/neten 

werden gevonden (brief 2 of brief 3)..   

Indien de besmetting is gedaald, worden de preventieve maatregelen nog aangehouden en worden 

de ouders van besmette leerlingen persoonlijk aangesproken.   

   

Stap 3: luizen blijven aanwezig [zorgfase 2]  

1 week na de laatste controle worden besmette leerlingen opnieuw gecontroleerd door het 

luizenteam. Indien één van de leerlingen nog steeds met luizen/neten zit (geen dode neten), wordt 

het CLB verwittigd.   

De CLB-medewerker komt langs op school om de besmette leerlingen te controleren door middel 

van droogkammen. Ouders dienen hierbij verwittigd te worden. Aan de hand van droogkammen kan 

de ernst van de besmetting ingeschat worden. De CLB-medewerker contacteert de ouders om hen 

aan te moedigen om te blijven behandelen als de besmetting beperkt is. Indien er een ernstige 

besmetting is zal de CLB-medewerker verdere stappen ondernemen.   

  

Stap 4: eerste aanpak van het CLB is onvoldoende [zorgfase 3]  

Na het droogkammen op school blijkt er een ernstige luizenbesmetting te zijn bij één of meerdere 

leerlingen.   

De CLB-medewerker onderneemt verdere stappen en contacteert ouders om samen de 

luizenbesmetting aan te pakken en volgt de leerling op buiten de school.   

  

  

Het gehele stappenplan wordt hieronder schematisch voorgesteld.  

Indien u nog vragen hebt of hulp wenst bij het opmaken van een stappenplan op maat van uw 

school, neem gerust contact met ons op.  

  

Met vriendelijke groeten,   

  

Vrij CLB Trikant   
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  GEZONDHEIDSMATRIX GEZONDE SCHOOL IN DE AANPAK VAN LUIZEN  

  

 

leerling   
( + prioritaire  of 

risicogroepen)  
klas  

school  
 (alle leerlingen en hun 

leefomgeving binnen de 

school)  

omgeving buiten  de 
school   

(bv. ouders, …)  

educatie  
Informatie aanpassen specifiek  op het 

leerniveau van de leerling (bv bij AN, 

ondersteuning BO in GO, …)  

Leerkracht vertaald de informatie en 

neemt dit op in het leerplan aangepast 

aan het leerniveau van de klas.     

Informeert leerling/ leerkrachten over:  
- het luizenbeleid op school  
- preventie en detectie van 
luizen - leerstof/leermateriaal rond 
het  
thema luizen  
(- educatie voor luizenteam)  

School stelt informatie ter 
beschikking over:  
- het luizenbeleid op school - 

detectie en behandeling van 

luizen  

omgevingsinterventies  zelfde als klasniveau  

- aandacht voor preventie en  
detectie van luizen   
- toepassen van maatregelen 
klasbreed   
- thema luizen opnemen in het  
lesaanbod  

- opstellen en evalueren van 
luizenbeleid   
- neemt maatregelen 
schoolbreed ter preventie van 
luizenbesmetting (bv. Kapstokken 15 
cm uit elkaar plaatsen)  
- school plant systematische 

controles op luizen in (bv. Na elke 

vakantie) dmv luizenteam  

- school maakt omgeving 

kenbaar  
van luizenalarm en geeft informatie 
over detectie en  
behandeling  
- school vraagt de omgeving 
om preventieve maatregelen te  
nemen (bv. badmuts bij het  
zwemmen)  

afspraken en regels  
- meldingsplicht aan school - 

preventieve maatregelen 

respecteren  

- meldingsplicht aan school bij 
detectie van luizen - preventieve 
maatregelen respecteren   
- extra preventie maatregelen  
nemen (bv. verkleedkoffer  
wegnemen)  
- decreet aankaarten in de klas  

- opstellen en evalueren 
luizenbeleid  
- maatregelen om besmetting 

te  
voorkomen   
- ziet erop toe dat 

maatregelen  
worden nageleefd  
- meldingsplicht aan ouders - 
schakelt CLB in bij hardnekkige  
besmettingen   

- meldingsplicht aan 
school bij detectie van luizen  - 
afspraken opgenomen in 
schoolreglement/  
gezondheidsbeleid rond luizen 
naleven   
- verplicht meewerken aan 

profylactische maatregelen  

 



zorg en begeleiding  

- zelfzorg voor preventie en 
behandeling van luizen  
- individueel traject i.s.w.m 

CLB bij hardnekkige problematiek  

- ouders motiveren bij 
detectie/behandeling  
- leerlingen aandachtig maken 

over luizenproblematiek en hoe ze zelf 

een rol kunnen spelen in de 

preventie/behandeling  

- zelf instaan voor 
vroegdetectie (bv. luizenteam die 
regelmatig  
controles uitvoert)  - 
ouders motiveren bij 
detectie/behandeling   
- extra preventieve 

maatregelen  
toepassen  
- contacteert CLB bij 

hardnekkig probleem, het CLB neemt 

hier over  

- controle van gezinsleden op 
regelmatige tijdstippen  
- opstart individueel traject 

met  
CLB bij hardnekkige luizenbesmetting  
- behandeling bij 

aanwezigheid. (! Preventief 

behandelen heeft geen nut)  
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