Luizenouders
In elke groep verzorgen twee vaste hulpouders de neten/luizencontroles. Aan het begin van
het schooljaar kunt u zich aanmelden via de huidige luizen-coördinator.
Luizen-coördinator
Vanuit de oudercommissie is Rachel den Hertog de luizen-coördinator op Het Mozaïek. Zij is
bereikbaar via:
Mail rachelsendra@gmail.com of
Mobiel: 0653778536
Luizeninstructie

Voorafgaand aan de eerste luizencontrole in het nieuwe schooljaar worden alle luizenouders
geïnstrueerd over de werkwijze op onze school. Tevens wordt er een privacyverklaring
ondertekend. Hierin leggen we vast dat de luizenouders geen uitspraken doen over welke
kinderen neten/luizen hebben, naar andere ouders of naar hun eigen kind of andere
kinderen uit de groep.
Procedure luizencontrole
Een week voor elke reguliere luizencontrole stuurt de luizen-coördinator een remindermail
naar alle luizenouders. Bent u onverhoopt een keer verhinderd of ziek, dan is het de
bedoeling dat u zelf probeert een vervangende ouder in uw klas te regelen. Lukt dat echt
niet, dan kunt u dit verzoeken aan de luizen-coördinator.
Na elke reguliere luizencontrole op de woensdagen na de langere vakanties tekent een van
de luizenouders van elke groep de lijst af in de personeelskamer, als teken dat de bewuste
groep is gecontroleerd. Als er neten/luizen geconstateerd zijn in de groep, dan worden de
namen van de bewuste kinderen doorgegeven aan de aanwezige luizen-coördinator Rachel
den Hertog. Zij zorgt ervoor dat de bewuste ouders door de schoolleiding hierover
telefonisch geïnformeerd worden. De hele groep ontvangt ook een algemene mail dat er
neten/luizen gevonden zijn met het verzoek aan de ouders om hun kind frequent te
controleren.
Als er in een groep neten/luizen zijn geconstateerd, dan spreken de luizenouders met de
leerkracht en luizen-coördinator af wanneer er een her controle plaatsvindt. In principe is de
afspraak dat dit twee weken later op de woensdag plaatsvindt. De luizenouders stellen de
luizen-coördinator van de uitkomst van de her controle op dezelfde dag op de hoogte per
mail of telefonisch.

Privacyverklaring
Het is niet de bedoeling dat de luizenouders rechtstreeks contact zoeken met de ouders bij
wiens kind neten/luizen zijn gevonden. Ook is het niet gewenst dat de uitkomsten door de
luizenouders gedeeld worden met de kinderen uit de groep (inclusief hun eigen kind) of met
andere ouders. De leerkracht van de bewuste groep zal in het algemeen melden dat er
neten/luizen in de groep zijn geconstateerd, maar noemt nooit namen.
Controle
De luizenouders controleren op de woensdagen na alle lange schoolvakanties van minimaal 1
week de kinderen uit hun groep klassikaal om 8.30 uur. Aan alle ouders het verzoek om de
controle zo makkelijk mogelijk te maken en op deze dagen geen gel, haarlak e.d. in het haar
te doen of moeilijke kapsels met staarten/speldjes e.d. Bij uitzondering kan hier vanaf
worden geweken en kan de controle plaatsvinden op een andere dag in de week na een
vakantie.
De luizenouders controleren de haren met hun handen. Ze checken vooral de warmere
plekken waar neten en luizen zich graag schuilhouden: in de nek, achter de oren en in de
voorhoofdharen. Ook maken zij meerdere scheidingen met hun handen in het haar, die ze
controleren. Als een luizenouder bij een kind neten of luizen vermoedt, is het verstandig de
andere luizenouder te vragen om mee te kijken.
Een goede uitslag zonder neten/luizen geeft nooit 100% garantie. Controleer daarom uw
kind regelmatig zelf, het liefst op een vast moment van de week. Zo kunnen neten/luizen in
een vroegtijdig stadium in de kiem gesmoord worden en wordt verdere besmetting zoveel
mogelijk voorkomen.
Meestal merk je in het begin niets van hoofdluis. Bij een eerste hoofdluisbesmetting kan jeuk
pas na 7-14 dagen optreden als het aantal luizen toeneemt. Kinderen beginnen dan vaak met
krabben, wat niets zal helpen.
De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn niet zo makkelijk te herkennen. Neten zijn namelijk
kleiner dan 1 mm en hebben een wit/gele kleur waardoor ze bijvoorbeeld in blond haar niet
zo duidelijk te zien zijn. Neten lijken op roos. Het verschil tussen beide is dat roos los in het
haar zit en je het eruit kan vegen en neten vastgekleefd blijven zitten, dichtbij de hoofdluis in
de buurt. Neten worden meestal aangetroffen in de nek, achter de oren en onder de
voorhoofdharen. Nadat de eitjes zijn uitgekomen blijven lege witte hulsjes achter. U
verwijdert deze het makkelijkst in goed licht, met een speciale kam of door ze tussen de
nagels van uw duim en wijsvinger eruit te trekken. Neten die tot 1 cm van de hoofdhuid
afzitten, zijn vaak levende neten. Neten die verder dan 1 cm van de hoofdhuid af waar
worden genomen zijn vaak dood. Het is niet noodzakelijk deze te verwijderen.

De hoofdluis zelf is moeilijk te vinden. Door de haren van uw kind stevig uit te kammen met
een luizenkam of stofkam boven een wastafel of een stuk wit papier kunt u ze waarnemen.

Instructiefilmpjes
Klik hier voor promotiefilmpje van het RIVM.
Klik hier voor een instructie over het verwijderen van luizen met een luizenkam.
Klik hier voor een instructie voor het verwijderen van neten met een netenkam.
Trainingen
GGD vestiging Leiden verzorgt voor Alphen aan den Rijn de hoofdluizentrainingen. Aan het
begin van het schooljaar inventariseert de luizencoördinator wie interesse heeft in het volgen
van een training, zodat dit centraal geregeld kan worden. Waar mogelijk vindt dit plaats
vanuit de GGD, of anders via de luizencoordinator.

