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Samenvatting Landelijk Luizenonderzoek 2009 
Het Landelijk Luizenonderzoek 2009 is gehouden door het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Het 
Landelijk Steunpunt Hoofdluis is opgericht in 2009 en heeft zich ten doel gesteld het aantal 
hoofdluisbesmettingen in 5 jaar te decimeren. 

Doel van het onderzoek is om kennis te verkrijgen over: 
1. Het aantal hoofdluisbesmettingen in Nederland anno 2009 
2. De stand van zaken rondom systematische hoofdluiscontroles op de basisschool 

 
Het onderzoek richt zich op 2 groepen: ouders van kinderen op de basisschool en 
onderwijsprofessionals (oa leerkrachten). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni – 
october 2009, met behulp van een online enquête. Het uitgevoerd door het Landelijk Hoofdluis in 
samenwerking met Peter Korevaar van onderzoeksbureau KoreBusiness. 
 
Resultaten uit het onderzoek onder ouders 
Er zijn 542 ouders die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Ruim 97% van de respondenten is 
vrouw. 
 
25,5% geeft aan dat tenminste één  van hun kinderen in de afgelopen 12 maanden met hoofdluis 
besmet is geweest. We dienen rekening te houden met het feit dat deze enquête door mensen 
met een bovenmatige interesse in hoofdluis is ingevuld.  Hierdoor kunnen we aannemen dat het 
daadwerkelijke percentage bij de totale doelgroep minder hoog uitvalt. 
 
Om dezelfde reden kunnen we aannemen dat het percentage van ouders die zijn kinderen 
minimaal eens per maand op hoofdluis controleert, in de steekproef van dit onderzoek hoger 
uitvalt dan bij de totale doelgroep. 62% van de deelnemers uit het onderzoek zegt dit te doen, dit 
is in de praktijk waarschijnlijk lager. 
 
Resultaten uit het onderzoek onder onderwijsprofessionals 
232 personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Elke school wordt jaarlijks minimaal 1 maal 
geconfronteerd met hoofdluis. 17% maakt dit 1 keer per jaar mee, 45% af en toe (2 tot 5,5 keer 
per jaar), terwijl 38% hier minimaal 5 keer per jaar mee te maken krijgt.  

De animo om luizenouder te worden wordt door 50% van de professionals als klein ervaren.  

Ruim 91% van de scholen beschikt over materiaal om ouders voor te lichten. 82% heeft dit 
verkregen via de GGD, 18% betrekt dit van producenten van preventie- of bestrijdingsmiddelen. 

Ruim 70% vindt het onnodig een besmet kind te weigeren op school. Ruim 20% onderschrijft 
deze aanpak wel, terwijl 10% hier geen duidelijke mening over heeft.   

Conclusies en Aanbevelingen 
Totaal hebben ruim 800 mensen deelgenomen aan het Landelijk Luizenonderzoek 2009. Ruim 
97% van de deelnemers is vrouw, hetgeen aangeeft dat hoofdluiscontrole en –bestrijding het 
domein van vrouwen is. 
 
25,5% van de ouders geeft aan dat tenminste één van hun kinderen in de afgelopen 12 maanden 
met hoofdluis besmet is geweest. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan in het laatst gemeten 
percentage, bij onderzoek door de GGD in 1994 was dat ‘slechts’ 11,2 %.  Uiteraard moeten we 
voorzichtig zijn met interpretatie van deze cijfers, gezien het feit dat de deelnemergroep aan het 
Landelijke Luizenonderzoek 2009 niet helemaal representatief is voor de totale doelgroep. 
Ondanks dit voorbehoud kunnen we van een forse stijging spreken.  
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Deze stijging is opmerkelijk omdat we ook een flinke toename opmerken in het aantal scholen dat 
systematische controles uitvoert. Bij onderzoek in 2002 (Bos en den Otter, Hoofdluis een 
blijvende kopzorg?, RUG, 2002) gaven 58% van de scholen aan systematisch te controleren 
tegen 86% in dit onderzoek. Bovendien geven 91% van de scholen aan informatie beschikbaar te 
hebben voor ouders. 
 
Hoofdluis is op zich niet gevaarlijk. Een (herhaalde) hoofdluisbesmetting is voor kinderen en hun 
ouders echter geen pretje. Bos en Otter doen in hun onderzoek de aanbeveling om onderzoek te 
doen naar de psycho-sociale bijwerkingen van een hoofdluis besmetting. Er is echter tot op 
heden geen opvolging gegeven aan deze aanbeveling. 
 
Een ander nadelig bijverschijnsel van hoofdluis is de bestrijding ervan. Producent Medapharma 
concludeert  in haar marktonderzoek in 2008 dat slechts 8% van de besmettingen verholpen 
wordt met de zogenaamde kam methode. De rest van de besmettingen wordt verholpen met een 
luizen bestrijdingsmiddel. De bijwerkingen van sommige van deze middelen, voornamelijk bij 
herhaald gebruik, kunnen schadelijk zijn voor het kind. Bovendien kan hoofdluis resistent worden 
voor bepaalde middelen. 
 
We moeten concluderen dat alle inspanningen niet voldoende zijn om de hoofdluis een halt toe te 
roepen. Het onderzoek geeft geen oorzaken voor de reden van de groei.  
  
Aanbevolen wordt om vervolg onderzoek te doen naar de kritische succesfactoren in de preventie 
van hoofdluis.  
 
Meer informatie en contact 

Voor meer informatie over dit onderzoek en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis kunt u terecht op 
de website www.landelijksteunpunthoofdluis.nl of een mail sturen naar 
info@landelijksteunpunthooflduis.nl 
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1 Introductie 
De Landelijk Steunpunt Hoofdluis is een vereniging van ondernemende ouders die zich inzetten 
voor de preventie en bestrijding van hoofdluis. 1 
 
Het RIVM meldt op haar website dat er weinig gegevens zijn over het aantal hoofdluis 
besmettingen in Nederland. Volgens de meest recente gegevens uit 1994 krijgen per jaar 
ongeveer 10% van de kinderen op basisscholen in Nederland hoofdluis2.  
 
Doelstelling van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis is om dit in 5 jaar terug te brengen van 10% 
naar 1%, een decimering. Dit is een ambitieuze maar haalbare doelstelling. 
 
De peilers van het beleid zijn:  
 

1. LSH methode 
Ontwikkeling en implementatie van een gestandaardiseerde, professionele preventie 
en bestrijding methode op alle scholen van Nederland.3 

2. Voorlichting en PR 
Toegankelijke, doelgroepgericht voorlichting en PR over preventie en bestrijding van 
hoofdluis. 4 

3. (Wetenschappelijk) onderzoek, 
Het Landelijk Luizen onderzoek is de eerste stap binnen deze peiler. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd door het Landelijk Hoofdluis in samenwerking met Peter Korevaar 
van onderzoeksbureau KoreBusiness. 

 

                                                
 
2 Dit getal is gebaseerd op een onderzoek uit 1994/94 van het GGD onder ruim 4000 kinderen. Er zijn geen recentere 
gegevens omdat er geen onderzoek gedaan is. 
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2 Onderzoek: Uitgangspunten en doelstellingen.  
2.1 Inleiding 
Onderzoek is een van de 3 peilers van het beleid van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. In dit 
hoofdstuk worden de uitgangspunten en doelstellingen van het Landelijk Luizenonderzoek 2009 
uitgewerkt.  

2.2 Uitgangspunten 
- Er is een grote kennis achterstand rondom de bestrijding en preventie van hoofdluis in 

Nederland. Er is in de laatste jaren geen betrouwbaar, grootschalig wetenschappelijk 
onderzoek gedaan. 

- De vereniging Landelijk Steunpunt Hoofdluis confirmeert zich aan de hoofdluis richtlijn van 
het RIVM. Zij zal zitting nemen in de landelijke werkgroep. Indien aanpassingen aan de 
richtlijn gerechtvaardigd zijn, zal dit via het bestaande proces van de werkgroep worden 
verwerkt. 

- De kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek is essentieel bij het inzichtelijk maken van de 
kritische succesfactoren van de preventie en bestrijding van hoofdluis. 

2.3 Doel 
Doel van het onderzoek is om kennis te verkrijgen over: 

1. Het aantal hoofdluisbesmettingen in Nederland anno 2009 
2. De stand van zaken rondom systematische hoofdluiscontroles op de basisschool 

Deze informatie wordt de basis zijn voor de ontwikkeling van nieuwe procedures, tools en 
diensten voor de preventie en bestrijding van hoofdluis. 

2.4 Onderzoeksvragen 
- Hoe vaak komt hoofdluis in Nederland voor? 
- Op hoeveel scholen wordt momenteel systematische controles gehouden?  
- Hoe worden deze systematische controles georganiseerd 
- Hoe is de communicatie richting ouders geregeld? 
- Zijn ouders en onderwijsprofessionals tevreden met de huidige aanpak? 

2.5 Doelgroep Onderzoek  
Het onderzoek richt zich op 2 doelgroepen 

- Ouders van kinderen op de basisschool  
- Onderwijsprofessionals  

 

2.6 Onderzoeksverantwoording 
Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis baseert zich bij voorkeur op wetenschappelijk verkregen 
informatie. De vereniging heeft momenteel echter niet de (geldelijke) middelen om een 
wetenschappelijk onderzoek te organiseren. Dit onderzoek is gehouden met behulp van een 
online enquête. Deze vorm biedt op een betaalbare wijze de mogelijkheid om onderzoek te doen. 
Opgemerkt moet worden dat de doelgroep die de enquête vrijwillig invult een bovenmatige 
interesse in het onderwerp heeft ten opzichten van de totale doelgroep. De resultaten uit dit 
onderzoek kunnen dan ook niet als de harde waarheid bestempeld worden, maar geven een 
goede indicatie van huidige stand van zaken. 
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3 Resultaten Landelijk Luizenonderzoek 2009: Ouders 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijst aan ouders besproken. De geaggreerde 
vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlage 1.  

3.2 Responseverantwoording  
De periode van dataverzameling heeft gelopen van 24 juni t/m 15 oktober 2009. De enquête  is 
gestart door 566 personen. Hiervan zijn 24 afgevallen omdat zij niet aangaven ouder te zijn. 542 
personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. 

3.3 Socio - demografie  
Ruim 97% van de steekproef is vrouw, 2% is man (0,6% geen opgave). De gemiddelde 
gezinsgrootte is 4,23 personen. 79% leest zijn e-mail minimaal 1 keer per dag, 20% minstens 1 
keer per week.  

Het gebruik van community-websites is nog geen gemeengoed. 46% gebruikt geen enkele van 
dit soort websites. De groep gebruikers bestaat uit 275 personen. Zij gebruiken gemiddeld 1,15 
van deze sites.  

3.4 Ervaring met hoofdluisbesmettingen  
51% van de ouders heeft ooit te maken gehad met hoofdluis in het huishouden (n=276). Bijna de 
helft hiervan heeft een besmetting in het huishouden gehad in de laatste 12 maanden (48%, 
n=144). Dit is 26,6% van de totale steekproef.   

Gemiddeld heeft deze groep te maken met 1,57 besmettingen in deze periode (= 0,82 in de 
groep die ooit te maken heeft gehad met besmetting;  = 0,42 in de totale steekproef). Per 
besmetting raken gemiddeld 2,34 personen in het huishouden besmet ==> 1,92 personen in de 
groep ooit; 0,98 in de totale steekproef.  

62% van de steekproef controleert zijn kinderen minimaal eens per maand op hoofdluis, 29% 
alleen als er in de omgeving een besmetting is geconstateerd. 9% doet dit (vrijwel) nooit.  

3.5 Hoofdluispreventie op school  
89% van de steekproef geeft aan dat er actief op hoofdluis wordt gecontroleerd. Meestal gebeurt 
dit na de schoolvakanties (86%). In ruim 10% van de gevallen gebeurt dit minimaal eens per 
maand. Op 1% van de scholen vindt (vrijwel) nooit een controle plaats. 

Ruim driekwart geeft aan dat de controles voor alle groepen tegelijk plaatsvindt, terwijl in 13% 
van de gevallen dit per groep gebeurt. Bij 5% is dat op een andere manier geregeld. In ruim 81% 
van de gevallen vindt dit plaats onder leiding van een luizencoördinator (ouder of leerkracht). De 
controle wordt het meest uitgevoerd door een vast team luizenouders (94%).  

Bij de controle worden regelmatig geen hulpmiddelen gebruikt (32%). 19% weet niet of en zo ja, 
welke hulpmiddelen worden gebruikt. In de overige gevallen (n=270) worden gemiddeld 1,5 
hulpmiddelen gebruikt. Het meest gebruikte hulpmiddel is de kam (82% van de 
hulpmiddelengebruikers), gevolgd door vergrootglas (29%) en stokjes (24%). 20% van deze 
groep gebruikt andere middelen.  
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3.6  Communicatie controles  
93% van de steekproef wordt vooraf op enigerlei wijze ingelicht over de controles. De ingezette 
kanelen zijn brief (39%), website (14%), het informatiebord (8%) of anders (45%). Er worden 
vaak meerdere kanalen gebruikt (gemiddeld 1,3).  

Ook over het resultaat van de controles wordt het merendeel geinformeerd (91%). 63% verneemt 
alleen iets bij een besmetting, terwijl 26% altijd wordt ingelicht over het resultaat (3% geen 
opgave).   

60% is tevreden met de informatievoorziening over de controles, 19% tevreden, noch ontevreden 
en eveneens 19% is ontevreden.  

3.7 Besmettingen  
Als er sprake is van een besmetting, dan worden de ouders gebeld (73%), krijgt het kind een brief 
mee naar huis (44%) en/of wordt het kind naar huis gestuurd (23%). In de meeste gevallen neemt 
de leerkracht contact op met de ouders (36%). Bij 21% van de besmettingen wordt dit door de 
schooldirectie gedaan. In 13% van de gevallen neemt een luizenouder contact op. 22% van de 
respondenten weet niet bij wie deze verantwoordelijkheid berust.  

Als een eigen kind besmet is, dan wil 68% dat direct horen. De ene helft hiervan wil het kind dan 
meteen ophalen, terwijl de andere helft de vrijheid wil houden om het kind op te halen. 27% heeft 
een voorkeur het te horen als het kind van school thuiskomt.  

Als er een directe behandeling mogelijk is, dan wil 12% hier gebruik van maken. 9% laat dit 
afhangen van de kosten, terwijl 25% eerst meer wil weten over de aanpak. 53% heeft geen 
enkele behoefte aan een directe behandeling.  

Als een ander kind op school besmet is geraakt, dan verneemt 85% dit het liefst via een brief die 
aan het eigen kind wordt meegegeven. 12% hoort dit bij voorkeur direct via e-mail of sms.  

53% wil niet dat een kind thuis moet blijven zolang het besmet is met hoofdluis. 26% onderschrijft 
deze aanpak wel, terwijl 20% hier geen duidelijke mening over heeft.  

3.8 Samenvatting 
Er zijn 542 ouders die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. 25,5% geeft aan dat tenminste één  
van hun kinderen in de afgelopen 12 maanden met hoofdluis besmet is geweest. We dienen 
rekening te houden met het feit dat deze enquête door mensen met een bovenmatige interesse in 
hoofdluis is ingevuld.  Hierdoor kunnen we aannemen dat het daadwerkelijke percentage bij de 
totale doelgroep minder hoog uitvalt. 
 
Om dezelfde reden kunnen we aannemen dat het percentage van ouders die zijn kinderen 
minimaal eens per maand op hoofdluis controleert, in de steekproef van dit onderzoek groter is 
dan bij de totale doelgroep. 62% van de deelnemers uit het onderzoek zegt dit te doen, dit is in 
de praktijk waarschijnlijk lager. 
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4  Resultaten Professionals  
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijst aan onderwijs professionals besproken. 
De geaggreerde vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlage 2.  

4.2 Responseverantwoording  
De periode van dataverzameling heeft gelopen van 24 juni t/m 15 oktober 2009. De enquête  is 
gestart door 332 personen. Hiervan zijn 100 afgevallen omdat zij niet aangaven professional te 
zijn. 232 personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld.   

4.3 Socio - demografie  
78% van de steekproef is vrouw, 21% is man (1% geen opgave). De scholen waar de 
professionals werken bestaan gemiddeld uit 11 klassen en hebben gemiddeld 242 leerlingen.   

4.4 Ervaring met hoofdluisbesmettingen  
Alle professionals hebben ooit te maken gehad met hoofdluis op school.  17% maakt dit minder 
dan 2 keer per jaar mee, 45% af en toe (2 tot 5 5 keer per jaar), terwijl 38% hier minimaal 5 keer 
per jaar mee te maken krijgt.  

4.5  Hoofdluispreventie op school  
95% van de steekproef geeft aan dat er actief op hoofdluis wordt gecontroleerd. Meestal gebeurt 
dit na de schoolvakanties (85%). In 7% van de gevallen gebeurt dit eens per maand. In bijna 3% 
van de gevallen gebeurt dat alleen als er bij een kind hoofdluis is geconstateerd. Volgens de 
professionals vindt op 5% van de scholen (vrijwel) nooit een controle plaats.   

Ruim 77% geeft aan dat de controles voor alle groepen tegelijk plaatsvindt, terwijl in 12% van de 
gevallen dit per groep gebeurt. Bij 5% is dat op een andere manier geregeld. In 80% van de 
gevallen vindt dit plaats onder leiding van een luizencoördinator (bij 35% vervult een ouder deze 
rol, bij 65% is dit een leerkracht). De controle wordt het meest uitgevoerd door een vast team 
luizenouders (92%).  

De animo om luizenouder te worden wordt door 50% van de professionals als klein ervaren. 34% 
vindt deze niet groot en niet klein, terwijl 15% een grote animo ervaart. 

Bij de controle worden regelmatig geen hulpmiddelen gebruikt (32%). Gemiddeld wordt 1 
hulpmiddel gebruikt. 32% van de ondervraagden weet niet exact welke hulpmiddelen worden 
gebruikt: men noemt een hulpmiddel en geeft “weet niet” als volgend antwoord. Het meest 
gebruikte hulpmiddel is de kam, gevolgd door vergrootglas en stokjes. 20% van deze groep 
gebruikt andere middelen.  

Het beleid wordt door 53% van de scholen besproken met de GGD; 35% doet dit niet (12% weet 
niet/geen opgave). 

Gevraagd naar een oordeel over de stelling dat hoofdluispreventie en -bestrijding de scholen en 
professionals te veel tijd kost, geeft 17% aan het hiermee eens te zijn. Bijna 70% is het hier in 
meer of mindere mate mee oneens, terwijl 13% hier geen uitegsproken mening over heeft. 
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4.6 Communicatie controles  
96% van de scholen informeert de ouders vooraf op enigerlei wijze over de controles. De 
ingezette kanelen zijn brief (45%), website (17%) of het informatiebord (6%). 32% van de 
professionals weet niet hoe de informatieverstrekking verloopt. Gemiddeld wordt 1 kanaal 
gebruikt. 

Ook over het resultaat van de controles informeert men de ouders (94%). 65% doet dit alleen bij 
een besmetting, terwijl 29% de ouders altijd inlicht over het resultaat (5% geen opgave). 

Ruim 91% van de scholen beschikt over materiaal om ouders voor te lichten. 82% heeft dit 
verkregen via de GGD, 18% betrekt dit van producenten van preventie- of bestrijdingsmiddelen. 

4.7 Besmettingen  
Als er sprake is van een besmetting, dan worden de ouders gebeld (82%), krijgt het kind een brief 
mee naar huis (47%) en/of wordt het kind naar huis gestuurd (22%). In de meeste gevallen neemt 
de leerkracht contact op met de ouders (44%). Bij 27% van de besmettingen wordt dit door de 
schooldirectie gedaan. In 6% van de gevallen neemt een luizenouder contact op. Bijna 6% van 
de respondenten weet niet bij wie deze verantwoordelijkheid berust.  

Als een kind regelmatig besmet is, dan worden een aantal acties ondernomen. Zo worden extra 
controles gehouden (63%) en vindt een gesprek met de betreffende ouders plaats (61%). Ook 
wordt de GGD ingeschakeld (22%). Incidenteel wordt het besmette kind geweigerd op school 
(1%). 9% is niet bekend met de stappen die worden ondernomen.  

Ruim 70% vindt het onnodig een besmet kind te weigeren op school. Ruim 20% onderschrijft 
deze aanpak wel, terwijl 10% hier geen duidelijke mening over heeft.   

Onderwijsprofessionals zijn van mening dat hoofdluisbesmetting een groter probleem is voor 
ouders dan dat voor de school is. 

Bijna 34% van de professionals vindt dat besmettingen een probleem voor ouders vormen, terwijl 
dit voor de school 8% is. 

4.8 Samenvatting professionals 
232 personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Elke school wordt jaarlijks minimaal 1 maal 
geconfronteerd met hoofdluis. 17% maakt dit 1 keer per jaar mee, 45% af en toe (2 tot 5,5 keer 
per jaar), terwijl 38% hier minimaal 5 keer per jaar mee te maken krijgt.  

De animo om luizenouder te worden wordt door 50% van de professionals als klein ervaren.  

Ruim 91% van de scholen beschikt over materiaal om ouders voor te lichten. 82% heeft dit 
verkregen via de GGD, 18% betrekt dit van producenten van preventie- of bestrijdingsmiddelen. 

Ruim 70% vindt het onnodig een besmet kind te weigeren op school. Ruim 20% onderschrijft 
deze aanpak wel, terwijl 10% hier geen duidelijke mening over heeft.   
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
Totaal hebben ruim 800 mensen deelgenomen aan het Landelijk Luizenonderzoek 2009. Ruim 
97% van de deelnemers is vrouw, hetgeen aangeeft dat hoofdluiscontrole en –bestrijding het 
domein van vrouwen is. 
 
25,5% van de ouders geeft aan dat tenminste één van hun kinderen in de afgelopen 12 maanden 
met hoofdluis besmet is geweest. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan in het laatst gemeten 
percentage, bij onderzoek door de GGD in 1994 was dat ‘slechts’ 11,2 %.  Uiteraard moeten we 
voorzichtig zijn met interpretatie van deze cijfers, gezien het feit dat de deelnemergroep aan het 
Landelijke Luizenonderzoek 2009 niet helemaal representatief is voor de totale doelgroep. 
Ondanks dit voorbehoud kunnen we van een forse stijging spreken.  
 
Deze stijging is opmerkelijk omdat we ook een flinke toename opmerken in het aantal scholen dat 
systematische controles uitvoert. Bij onderzoek in 2002 (Bos en den Otter, Hoofdluis een 
blijvende kopzorg?, RUG, 2002) gaven 58% van de scholen aan systematisch te controleren 
tegen 86% in dit onderzoek. Bovendien geven 91% van de scholen aan informatie beschikbaar te 
hebben voor ouders. 
 
Hoofdluis is op zich niet gevaarlijk. Een (herhaalde) hoofdluisbesmetting is voor kinderen en hun 
ouders echter geen pretje. Bos en Otter doen in hun onderzoek de aanbeveling om onderzoek te 
doen naar de psycho-sociale bijwerkingen van een hoofdluis besmetting. Er is echter tot op 
heden geen opvolging gegeven aan deze aanbeveling. 
 
Een ander nadelig bijverschijnsel van hoofdluis is de bestrijding ervan. Producent Medapharma 
concludeert  in haar marktonderzoek in 2008 dat slechts 8% van de besmettingen verholpen 
wordt met de zogenaamde kam methode. De rest van de besmettingen wordt verholpen met een 
luizen bestrijdingsmiddel. De bijwerkingen van sommige van deze middelen, voornamelijk bij 
herhaald gebruik, kunnen schadelijk zijn voor het kind. Bovendien kan hoofdluis resistent worden 
tegen bepaalde middelen. 
 
We moeten concluderen dat alle inspanningen niet voldoende zijn om de hoofdluis een halt toe te 
roepen. Het onderzoek geeft geen oorzaken voor de reden van de groei.  
  
Aanbevolen wordt om vervolg onderzoek te doen naar de kritische succesfactoren in de preventie 
van hoofdluis.  
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6 Bijlagen 
Bijlage 1 Antwoorden Landelijk Luizenonderzoek 2009 door Ouders  

V1  Type respondent       
    abs  % 

1  bent een ouder  230  40,6% 
2  bent een luizenouder  312  55,1% 
3  werkt op een basisschool  10  1,8% 
4  Geen van deze  5  0,9% 

98  weet niet/geen opgave  9  1,6% 
  Totaal  566  100,0% 
       
V2  Ervaring met hoofdluis in huishouden       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ja  276  50,9% 
2  Nee  263  48,5% 

98  Weet niet/geen opgave  3  0,6% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V3  Aantal besmettingen in laatste 12 maanden       
   Basis: ervaring met hoofdluis in huishouden       
    abs  % 
  n=  276   

0  Geen  132  47,8% 
1  1  95  34,4% 
2  2  36  13,0% 
3  3  6  2,2% 
4  4  3  1,1% 
5  5  1  0,4% 
6  6  1  0,4% 
8  8  1  0,4% 

10  10  1  0,4% 
  Totaal  276  100,0% 
       
  Gem.  0,82   
       
V4  Aantal besmette gezinsleden in laatste 12 maanden       
   Basis: ervaring met hoofdluis in laatste 12 maanden       
    abs  % 
  n=  144   

1  1  55  38,2% 
2  2  50  34,7% 
3  3  23  16,0% 
4  4  10  6,9% 
5  5  1  0,7% 
6  6  2  1,4% 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8  8  0  0,0% 
12  12  1  0,7% 
20  20  1  0,7% 
24  24  1  0,7% 

  Totaal  144  100,0% 
       
  Gem.  2,34   
       
V5  Hoofdluiscontrole thuis       
    abs  % 
  n=  542   

1  ja, dagelijks  30  5,5% 
2  ja, wekelijks   180  33,2% 
3  ja, maandelijks  125  23,1% 
4  ja, als het in onze omgeving voorkomt  159  29,3% 
5  Nee, (bijna) nooit  46  8,5% 

98  Weet niet/geen opgave  2  0,4% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V6  Actieve hooflduispreventie op school       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ja  482  88,9% 
2  In principe wel, maar ik merk er niet zoveel van  40  7,4% 
3  Nee  14  2,6% 

98  Weet niet/geen opgave  6  1,1% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V7  Gebruik luizenzakken/‐capes       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ja, is verplicht  185  34,1% 
2  Ja, wordt (sterk) aangeraden  83  15,3% 
3  Moeten ouders zelf bepalen  95  17,5% 
4  Nauwelijks of niet  81  14,9% 

96  Anders  90  16,6% 
98  Weet niet/geen opgave  8  1,5% 

  Totaal  542  100,0% 
       
V8  Hoofdluiscontrole op school       
    abs  % 
  n=  542   

1  ja, wekelijks   6  1,1% 
2  Ja, maandelijks  50  9,2% 
3  Ja, na schoolvakanties  464  85,6% 
4  Ja, nadat er bij een kind hoofdluis geconstateerd is  9  1,7% 
5  Nee, (bijna) nooit  7  1,3% 

98  Weet niet/geen opgave  6  1,1% 
  Totaal  542  100,0% 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V9  Organisatie van controles op school       
    abs  % 
  n=  542   

1  Voor hele school, alle groepen op hetzelfde moment  415  76,6% 
2  Voor groep, elke groep plant eigen controles  70  12,9% 

96  Anders  28  5,2% 
98  Weet niet/geen opgave  29  5,4% 

  Totaal  542  100,0% 
       
V10  Aanwezigheid luizencoordinator       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ja, een ouder  363  67,0% 
2  Ja, een leerkracht  79  14,6% 
3  Nee  16  3,0% 

96  Anders  17  3,1% 
98  Weet niet/geen opgave  67  12,4% 

  Totaal  542  100,0% 
       
V11  Communicatie van planning controles       
    abs  % 
  n=  542   

1  Aan het begin van het jaar per brief  210  38,7% 
2  Hangt aan het bord  44  8,1% 
3  Op de website  76  14,0% 
4  Niet/geen communicatie  39  7,2% 

96  Anders  245  45,2% 
98  Weet niet/geen opgave  43  7,9% 

  Totaal  657  121,2% 
       
V12  Informeren over resultaat controles       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ja, altijd  139  25,6% 
2  Ja, alleen bij besmetting  340  62,7% 
3  Nee, nooit  47  8,7% 

98  Weet niet/geen opgave  16  3,0% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V13  Gebruik hulpmiddelen controle       
    abs  % 
  n=  542   

1  Vergrootglas  77  14,2% 
2  Stokjes   65  12,0% 
3  Kam  221  40,8% 
4  Geen hulpmiddelen  171  31,5% 

96  Anders  55  10,1% 
98  Weet niet/geen opgave  101  18,6% 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 Totaal  690  127,3% 
V14  Uitvoering controles op school       
    abs  % 
  n=  542   

1  Leerkrachten  7  1,3% 
2  Vast team Luizenouders  510  94,1% 
3  Alle ouders komen een keer aan de beurt  4  0,7% 

96  Anders  13  2,4% 
98  Weet niet/geen opgave  17  3,1% 

  Totaal  551  101,7% 
       
V15  Tevredenheid met informatievoorziening controles       
    abs  % 
  n=  542   

1  Zeer tevreden  172  31,7% 
2  Tevreden  152  28,0% 
3  Tevreden, noch ontevreden  105  19,4% 
4  Ontevreden  62  11,4% 
5  Zeer ontevreden  39  7,2% 

98  Weet niet/geen opgave  12  2,2% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V16  Acties bij besmetting       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ouders worden gebeld   396  73,1% 
2  Kind wordt naar huis gestuurd voor behandeling  125  23,1% 
3  Kind krijgt brief mee naar huis  238  43,9% 
4  Niets  1  0,2% 

96  Anders  0  0,0% 
98  Weet niet/geen opgave  40  7,4% 

  Totaal  800  147,6% 
       
V17  Verantwoordelijkheid voor contact met ouders besmet kind       
    abs  % 
  n=  542   

1  Leerkracht  196  36,2% 
2  Directie  115  21,2% 
3  Luizenouders  72  13,3% 

96  Anders  40  7,4% 
98  Weet niet/geen opgave  119  22,0% 

  Totaal  542  100,0% 
       
V18  Tevredenheid met hoofdluisbeleid       
    abs  % 
  n=  542   

1  Zeer tevreden  199  36,7% 
2  Tevreden  146  26,9% 
3  Tevreden, noch ontevreden  93  17,2% 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4  Ontevreden  66  12,2% 
5  Zeer ontevreden  36  6,6% 

98  Weet niet/geen opgave  2  0,4% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V19  Informatie‐opties bij constatering hoofdluis eigen kind       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ik wil dat gelijk horen, kind gelijk ophalen  182  33,6% 
2  Ik wil dat gelijk horen, keuze w.b. ophalen  186  34,3% 
3  Als het kind thuiskomt, behandeling 's middags of 's avonds  148  27,3% 

96  Anders  24  4,4% 
98  Weet niet/geen opgave  2  0,4% 

  Totaal  542  100,0% 
       
V20  Oordeel over directe behandeling       
    abs  % 
  n=  542   

1  Ja  66  12,2% 
2  Misschien, ligt eraan wat het kost  49  9,0% 
3  Misschien, ligt eraan hoe ze dat aanpakken  136  25,1% 
4  Nee, dat doe ik zelf  289  53,3% 

98  Weet niet/geen opgave  2  0,4% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V21  Informatie‐opties bij constatering hoofdluis ander kind       
    abs  % 
  n=  542   

1  Niet  6  1,1% 
2  's middags via een briefje  459  84,7% 
3  direct via mail  53  9,8% 
4  direct via sms  14  2,6% 

98  Weet niet/geen opgave  10  1,8% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V22  Oordeel over stelling: besmet kind moet thuisblijven       
    abs  % 
  n=  542   

1  Helemaal mee eens  85  15,7% 
2  Mee eens  59  10,9% 
3  Mee eens, noch mee oneens  109  20,1% 
4  Mee oneens  91  16,8% 
5  Helemaal mee oneens  197  36,3% 

98  Weet niet/geen opgave  1  0,2% 
  Totaal  542  100,0% 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V23  Geslacht respondent       
    abs  % 
  n=  542   

1  Man  11  2,0% 
2  Vrouw  528  97,4% 

98  Geen opgave  3  0,6% 
  Totaal  542  100,0% 
       
V24  Huishoudgrootte       
    abs  % 
  n=  542   

1  1  0  0,0% 
2  2  9  1,7% 
3  3  52  9,6% 
4  4  296  54,6% 
5  5  145  26,8% 
6  6  29  5,4% 
7  7  5  0,9% 
8  8  3  0,6% 
9  9  1  0,2% 

10  10  1  0,2% 
98  Geen opgave  1  0,2% 

  Totaal  542  100,0% 
       
  Gem.  4,23   
       
V25  Leeftijden thuiswonende kinderen       
    abs  % 
  n=  542   

1  0 t/m 5 jaar  396  73,1% 
2  6 t/m 12 jaar  125  23,1% 
3  13 t/m 17 jaar  238  43,9% 
4  18 jaar of ouder  1  0,2% 

98  Geen opgave  40  7,4% 
  Totaal  800  147,6% 
       
V26  Leesfrequentie e‐mail       
    abs  % 
  n=  542   

1  Meerdere keren per dag  251  46,3% 
2  Een keer per dag  177  32,7% 
3  Meerdere keren per week  104  19,2% 
4  Een keer per week  4  0,7% 
5  Minder dan een keer per week  2  0,4% 

98  Weet niet/geen opgave  4  0,7% 
  Totaal  542  100,0% 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V27  Gebruik community‐websites       
    abs  % 
  n=  542   

1  Facebook  27  5,0% 
2  Hyves  248  45,8% 
3  LinkedIn  35  6,5% 
4  Plaxo  6  1,1% 
5  Xing  0  0,0% 
6  Geen van deze  248  45,8% 

98  Weet niet/geen opgave  19  3,5% 
  Totaal  583  107,6% 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Bijlage 2  Antwoorden Landelijk Luizenonderzoek 2009 door 
Onderwijsprofessionals  

V1  Type respondent       
    abs  % 

1  bent een ouder  7  2,1% 
2  bent een luizenouder  77  23,2% 
3  werkt op een basisschool  232  69,9% 
4  Geen van deze  11  3,3% 

98  weet niet/geen opgave  5  1,5% 
  Totaal  332  100,0% 
       
V2  Ervaring met hoofdluis op school       
    abs  % 
  n=  232   

1  nooit  0  0,0% 
2  sporadisch (0 tot 2 keer per jaar)  40  17,2% 
3  af en toe (2‐5 keer per jaar)  104  44,8% 
4  regelmatig (5‐10 keer per jaar)  69  29,7% 
5  doorlopend (meer dan 10 keer per jaar)  19  8,2% 

98  Weet niet/geen opgave  0  0,0% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V5  Actieve hooflduispreventie op school       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ja  220  94,8% 
2  Nee  9  3,9% 

98  Weet niet/geen opgave  3  1,3% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V6  Gebruik luizenzakken/‐capes       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ja, is verplicht  65  28,0% 
2  Ja, wordt (sterk) aangeraden  27  11,6% 
3  Moeten ouders zelf bepalen  44  19,0% 
4  Nauwelijks of niet  53  22,8% 

96  Anders  42  18,1% 
98  Weet niet/geen opgave  1  0,4% 

  Totaal  232  100,0% 
       
V7  Hoofdluiscontrole op school       
    abs  % 
  n=  232   

1  ja, wekelijks   0  0,0% 
2  Ja, maandelijks  17  7,3% 
3  Ja, na schoolvakanties  197  84,9% 
4  Ja, nadat er bij een kind hoofdluis geconstateerd is  6  2,6% 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5  Nee, (bijna) nooit  12  5,2% 
98  Weet niet/geen opgave  0  0,0% 

  Totaal  232  100,0% 
       
V8  Organisatie van controles op school       
    abs  % 
  n=  232   

1  Voor hele school, alle groepen op hetzelfde moment  180  77,6% 
2  Voor groep, elke groep plant eigen controles  28  12,1% 

96  Anders  12  5,2% 
98  Weet niet/geen opgave  12  5,2% 

  Totaal  232  100,0% 
       
V9  Aanwezigheid luizencoordinator       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ja, een ouder  66  28,4% 
2  Ja, een leerkracht  120  51,7% 
3  Nee  6  2,6% 

96  Anders  26  11,2% 
98  Weet niet/geen opgave  14  6,0% 

  Totaal  232  100,0% 
       
V10  Communicatie van planning controles       
    abs  % 
  n=  232   

1  Aan het begin van het jaar per brief  104  44,8% 
2  Hangt aan het bord  14  6,0% 
3  Op de website  40  17,2% 
4  Niet/geen communicatie  10  4,3% 
6  Anders  0  0,0% 

98  Weet niet/geen opgave  74  31,9% 
  Totaal  242  104,3% 
       
V11  Gebruik hulpmiddelen controle       
    abs  % 
  n=  232   

1  Vergrootglas  44  19,0% 
2  Stokjes   33  14,2% 
3  Kam  131  56,5% 
4  Geen hulpmiddelen  73  31,5% 

96  Anders  25  10,8% 
98  Weet niet/geen opgave  74  31,9% 

  Totaal  380  163,8% 
       
V12  Informeren over resultaat controles       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ja, altijd  68  29,3% 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2  Ja, alleen bij besmetting  151  65,1% 
3  Nee, nooit  1  0,4% 

98  Weet niet/geen opgave  12  5,2% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V13  Uitvoering controles op school       
    abs  % 
  n=  232   

1  Leerkrachten  8  3,4% 
2  Vast team Luizenouders  213  91,8% 
3  Alle ouders komen een keer aan de beurt  1  0,4% 

96  Anders  6  2,6% 
98  Weet niet/geen opgave  60  25,9% 

  Totaal  288  124,1% 
       
V14  Acties bij besmetting       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ouders worden gebeld   190  81,9% 
2  Kind wordt naar huis gestuurd voor behandeling  51  22,0% 
3  Kind krijgt brief mee naar huis  109  47,0% 
4  Niets  0  0,0% 

96  Anders  0  0,0% 
98  Weet niet/geen opgave  2  0,9% 

  Totaal  352  151,7% 
       
V15  Verantwoordelijkheid voor contact met ouders besmet kind       
    abs  % 
  n=  232   

1  Leerkracht  101  43,5% 
2  Directie  62  26,7% 
3  Luizenouders  14  6,0% 

96  Anders  42  18,1% 
98  Weet niet/geen opgave  13  5,6% 

  Totaal  232  100,0% 
       
V16  Acties bij herhaaldelijke besmetting       
    abs  % 
  n=  232   

1  gesprek met de ouders  141  60,8% 
2  extra controles op school  145  62,5% 
3  kind wordt geweigerd op school  2  0,9% 
4  GGD wordt ingeschakeld  52  22,4% 

96  Anders  21  9,1% 
98  Weet niet/geen opgave  21  9,1% 

  Totaal  382  164,7% 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V17  Bespreking hoofdluisbeleid met GGD       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ja  123  53,0% 
2  Nee  82  35,3% 

98  Weet niet/geen opgave  27  11,6% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V18  Beoordeling hoofdluis als probleem voor school       
    abs  % 
  n=  232   

1  Niet als een probleem  87  37,5% 
2  In enige mate als een probleem  126  54,3% 
3  Als een groot probleem  17  7,3% 
4  Als een zeer groot probleem  1  0,4% 

98  Weet niet/geen opgave  1  0,4% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V19  Beoordeling hoofdluis als probleem voor ouders       
    abs  % 
  n=  232   

1  Niet als een probleem  22  9,5% 
2  In enige mate als een probleem  127  54,7% 
3  Als een groot probleem  62  26,7% 
4  Als een zeer groot probleem  16  6,9% 

98  Weet niet/geen opgave  5  2,2% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V20  Beschikbaarheid voorlichtingsmateriaal       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ja, van de GGD  174  75,0% 
2  Ja, van een producent  38  16,4% 
3  Nee  14  6,0% 

98  Weet niet/geen opgave  6  2,6% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V21  Weigering ouders controle       
    abs  % 
  n=  232   

1  Nee  200  86,2% 
2  Ja, nl.  23  9,9% 

98  Weet niet/geen opgave  9  3,9% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V22  Animo luizenouderschap       
    abs  % 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 n=  232   
1  Heel groot  2  0,9% 
2  Groot  33  14,2% 
3  Niet groot, niet klein  78  33,6% 
4  Klein  69  29,7% 
5  Heel klein  46  19,8% 

98  Weet niet/geen opgave  4  1,7% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V23  Oordeel over stelling: besmet kind moet thuisblijven       
    abs  % 
  n=  232   

1  Helemaal mee eens  26  11,2% 
2  Mee eens  21  9,1% 
3  Mee eens, noch mee oneens  22  9,5% 
4  Mee oneens  49  21,1% 
5  Helemaal mee oneens  114  49,1% 

98  Weet niet/geen opgave  0  0,0% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V24  Oordeel over stelling: preventie/bestrijding kost te veel tijd       
    abs  % 
  n=  232   

1  Helemaal mee eens  15  6,5% 
2  Mee eens  25  10,8% 
3  Mee eens, noch mee oneens  29  12,5% 
4  Mee oneens  61  26,3% 
5  Helemaal mee oneens  100  43,1% 

98  Weet niet/geen opgave  2  0,9% 
  Totaal  232  100,0% 
       
V25  Animo deelname Landelijke Luizendag       
    abs  % 
  n=  232   

1  Ja  71  30,6% 
2  Nee  69  29,7% 

98  Weet niet/geen opgave  92  39,7% 
  Totaal  232  100,0% 
       
       
       
       
V26  Geslacht respondent       
    abs  % 
  n=  232   

1  Man  49  21,1% 
2  Vrouw  181  78,0% 

98  Geen opgave  2  0,9% 
  Totaal  232  100,0% 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V27  Aantal klassen op school       
    abs  % 
  n=  232   

1  t/m 8 klassen  101  43,5% 
2  9 t/m 16 klassen  103  44,4% 
3  17 klassen of meer  28  12,1% 

98  Geen opgave  0  0,0% 
  Totaal  232  100,0% 
       
  Gem.  10,71   
       
       
V28  Aantal leerlingen op school       
    abs  % 
  n=  232   

1  t/m 200 leerlingen  115  49,6% 
2  201 t/m 400 leerlingen  93  40,1% 
3  400 leerlingen of meer  24  10,3% 

98  Geen opgave  0  0,0% 
  Totaal  232  100,0% 
       
  Gem.  241,97 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Bijlage 3 Aanbevelingen Attie Bos 

 
Passages uit het onderzoek ‘Hoofdluis, een blijvende kopzorg’ uit 2003 van Attie Bos 
(Rijksuniversiteit Groningen) ten aanzien van onderzoek en registratie van hoofdluis: 
 
• Omdat hoofdluis de laatste jaren als een groeiend maatschappelijk 

(gezondheids)probleem wordt beschouwd en veel ouders wanhopig op zoek zijn naar 
deugdelijk en eenduidig advies over bestrijding, controle en preventie van 
hoofdluisbesmettingen, zouden onderzoeksinstituten en universiteiten hiernaar meer 
onderzoek moeten doen. Ook de sociale en psychologische effecten van 
hoofdluisbesmetting op kinderen dienen nader te worden onderzocht. 

 
• In voorlichtingsfolders wordt altijd geadviseerd hoofdluis te verdelgen met chemische 

bestrijdingsmiddelen. Deze zijn als shampoo, spray of lotion bij iedere drogist en apotheek 
vrij te verkrijgen. Vermoedelijk worden middelen met de werkzame stof malathion het 
meest gebruikt. Schoolgaande kinderen worden soms meerdere keren per jaar besmet en 
worden dan ook meerdere keren behandeld. De middelen worden bovendien steeds vaker 
preventief toegepast. Deze handelswijze kan ernstige gevolgen hebben voor de 
gezondheid van kleine kinderen. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van 
neurotoxische insecticiden tegen hoofdluis, over de hoeveelheid hiervan die wordt 
opgenomen via de hoofdhuid en over de gezondheidsrisico’s van (chronische) blootstelling 
van kinderen aan deze stoffen. Vermoed wordt dat de hoofdluizen in Nederland resistent 
raken tegen de meest gebruikte middelen.   

 
• Het is noodzakelijk dat onderzocht wordt welke neurotoxische insecticiden het meest 

worden gebruikt tegen hoofdluisbesmettingen, hoe succesvol ze zijn, hoe vaak deze 
(preventief) worden toegepast per kind per jaar en wat de effecten van (chronische) 
blootstelling op de gezondheid van (kleine) kinderen zijn. Tevens moet worden onderzocht 
of de Nederlandse hoofdluizen resistent zijn geworden tegen de meest gebruikte 
insecticiden. 

 
• Een alternatief voor het gebruik van insecticiden is het haar dagelijks, gedurende 

meerdere weken, systematisch behandelen met een goede (elektrische) luizenkam. 
Pogingen om de luizen en neten te doden met hete lucht zijn veelbelovend maar bevinden 
zich nog in een experimenteel stadium. Hetzelfde geldt voor afstotende middelen 
(repellents) voor hoofdluis.   

 
• Er dient een meldingsplicht voor hoofdluisbesmetting ingevoerd te worden, net zoals 

dat het geval is voor een aantal andere infectieziekten. Hiertoe moet de GGD afspraken 
maken met de scholen in zijn regio. Scholen zouden het aantal hoofdluisinfecties 
systematisch moeten bijhouden en registreren. De oprichting van een Landelijk Meldpunt 
Hoofdluis is noodzakelijk om de gegevens centraal te verzamelen, met elkaar te 
vergelijken en op basis van de resultaten conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. 

 


