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1 Eeen nieuw
we visiettekst ovver preventieve gezonddheidszo
org in
heet CLB
De preventieve gezond
dheidszorg (PG
GZ) voor kind eren en jonge
eren kent een lange traditiee. Als Vrije Centra voor
n. We zijn voo
ortdurend zoeekend hoe we die
Leerlingeenbegeleiding zijn we trots dat we kunneen meewerken
opdrachtt zo goed moggelijk kunnen waarmaken
w
inn een maatsch
happij waarin kansen niet ggelijk zijn verdeeld.
en elke dag saamen met leerlingen, ouders, scholen enn netwerkparttners. Het
Onze multidisciplinairee teams werke
patie van al die partijen – eelk met hun eiigen expertise
e – dat prevenntieve gezondheidszorg
is immerss in de particip
écht een verschil kan maken.
m
Het is nieet eenvoudig om
o de zorg vo
oor een grote groep vorm te geven. Dat merken
m
wij in de centra. Da
at merken
ook de beeleidsmakers in onderwijs en
e welzijn. Dee jeugdhulp wordt
w
hervormd, de zorg vooor leerlingen met
bijzonderre onderwijsnoden wordt verbreed.
v
Mett deze tekst willen
w
we beleidsvoerders oook appelleren
n om het
luik preveentieve gezon
ndheidszorg aff te stemmen op de noden die onze cliën
nten ons nu e n in de toekomst
zullen meelden. Daarom
m schreven we
e deze visiete kst: hij is het grondplan
g
waarop wij als VVCLB willen ve
erder
werken.
We willen
n ook de CLB’ers die elke dag de preventtieve gezondh
heidszorg voor leerlingen oppnemen uitziccht
bieden op
p een boeiend
d en haalbaar takenpakket,, waarin de CLLB‐werkingsprrincipes verannkerd zitten én
n dat
genoeg vrijheidsgraden laat om maxximaal te kun nen inspelen op lokale nod
den.
m deze tekst tot
t stand? In 2010
2
ontvingeen we een verrkennende no
ota van de Deppartementen
Hoe kwam
Onderwijjs en Welzijn, Volksgezondh
heid en Gezin,, waarin de to
otaliteit van prreventieve geezondheidszorrg in de
CLB’s werrd omschreveen. Deze nota werd positieff onthaald. We
e wilden dan ook
o verder weerken aan de
concretissering ervan, met
m respect vo
oor de gelijkw
waardigheid vaan de verschillende velden binnen PGZ. Een
PGZ‐werkgroe
ep kreeg daarttoe het mandaat van de Intternettensameenwerkingsce
el (ISC). In
multidisciplinaire ISC‐P
decembeer 2010 publiceerde de Vlaa
amse Wetenscchappelijke Vereniging voo
or Jeugdgezonndheidszorg (V
VWVJ) de
Wetensch
happelijke Staate of the Art van de Prevenntieve Gezond
dheidszorg vo
oor schoolgaannde kinderen (3‐18
jaar). Uiteeraard wou dee werkgroep haar
h
aanbeve lingen aftoetssen aan de we
etenschappeliijke onderbou
uw die de
VWVJ zo leverde aan preventieve
p
ge
ezondheidszoorg. De netove
erstijgende we
erkgroep kwam
m tot een con
nsensus
Hoofdstuk 2 in
n voorliggendee tekst) en we
erkte een van de vijf PGZ‐veelden, vaccina
aties,
over de vvisie op PGZ (H
reeds tot op concreet niveau uit. De
e groep werd oontbonden vo
oor het werk helemaal
h
af w
was. Daarom koos
k
VCLB
m verder te werken
w
aan de tekst binnen een netgebonden multidissciplinaire werrkgroep. Deze
e groep
ervoor om
finaliseerrde de concrettisering.
In 14 jaarr CLB‐werking ontmoetten we verschillennde collega’s die getimmerrd hebben aann het ombouw
wen van
PGZ tot eeen wezenlijk element van de
d CLB‐werkinng. Ook in dezze visietekst iss de stem van de medewerkers
prominen
nt, want wij ko
onden rekene
en op hun vooortdurend mee
edenken en meelezen.
m
Hett is op de eerste plaats
hun werkk dat wij hier willen
w
honoreren.
De tekst vvertrekt van de
d volgende uitgangspunte n:
•

W
Wij wijken nieet veel af van de huidige maanier van werrken. De tekstt beschrijft ee n toekomstbe
eeld van
PGZ dat morggen bij wijze van spreken al kan worden ingevuld.
i
De praktijk
p
is ookk onze lakmoe
esproef.
Daarom vindeen we het esse
entieel om eeen haalbaar en
n gebalanceerrd voorstel te doen. We verrmijden
eeen of ander abstract theoretisch mode l naar voren te
t schuiven. Ee
en model bes chrijft immerss maar
eeen beperkte realiteit. Wij wensen de veerdere discusssie op de eerste plaats inhooudelijk te voe
eren.

•

A
Als in de volgeende jaren prioriteiten op dde voorgrond komen voor de hele CLB‐s ector, dan zall dit ook
d
de invulling vaan PGZ bepale
en. Bijvoorbeeeld: een sterkkere werking rond kansenbeevordering in alle
d
domeinen zal de concrete invulling
i
van ppreventieve gezondheidszo
g
org beïnvloedeen. Deze tekstt is een
ggrondplan datt ruimte laat voor
v
dergelijkke prioriteiten.
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•

De arts en de paramedisch werker hebbben een unieke
e en onvervan
ngbare waard e binnen het CLB‐
tteam, preciess zoals de ande
ere discipliness. Ook artsen en paramedissch werkers m
moeten de mo
ogelijkheid
hebben om ziich volwaardigg te engagere n in alle schakkels van PGZ en
e de volledigge
leerlingenbeggeleiding die we
w in het CLB aanbieden.

•

O
Omdat PGZ deel is van de ‘identiteit’
‘
vann het CLB, is de
d grens tusse
en PGZ en anddere CLB‐domeinen
ssoms wazig, en
e voor de clië
ënt die (preveentieve) zorg krijgt
k
in feite helemaal
h
niet van belang. Aan
A de
aandere kant hebben
h
alle be
egeleidingdom
meinen ook hu
un specifieke inhoudelijke een organisato
orische
unieke kant (vvb. niet elke CLB’er
C
kan eenn vaccin zetten of een IQ‐te
est afnemen). Het geheel va
an het
C
CLB is meer dan de delen omdat
o
het eenn samenkome
en van domein
nen (leren en sstuderen,
o
onderwijsloop
pbaanbegeleiding, psychossociaal functio
oneren, preventieve gezonddheidszorg),
aactieterreinen
n (de werking voor prioritaiire doelgroepen) en metho
odieken moge lijk maakt.

•

A
Alle velden die we voor PGZ beschrijven zijn voor ons evenwaardig
g en onvervanggbaar in het opzetten
o
vvan degelijke preventie. CLLB’ers nemen die velden al op en vinden ze belangrijk.. Het medisch
h consult
blijft derhalvee een belangriijke plaats innnemen in PGZ.. Enerzijds als moment waaarop somatische items
o
onderzocht worden,
w
anderzijds als een m
methodiek om
m onze cliënten een contactt aan te biede
en waar ze
vvragen kunneen stellen of problemen oppperen.

•

W
Wij zijn schatp
plichtig aan het werk van dde Vlaamse Wetenschappelijke Vereniginng voor
JJeugdgezondh
heidszorg (VW
WVJ). In de weetenschappelijjke state of arrt voor de jeuggdgezondheid
dszorg
((WSA) en in de
d standaarden reikt zij wettenschappelijkke elementen aan die een kkwaliteitsvolle
e invulling
ggeven aan de medische con
nsulten. Wij kkunnen en wensen ook niett om dit belanngrijke werk ovver te
d
doen of in vraaag te stellen. Wij menen w
wel dat het onze taak is als VCLB‐Koepel
V
oom binnen he
et
aaangegeven kader
k
te zoeke
en naar een haaalbare organ
nisatie.

•

V
Voor zover in het medisch consult aan inndividuele pre
eventie gedaan wordt, kan deze interven
ntie alleen
maar aan effeectiviteit winn
nen als er ook een (algemen
ne) preventievve werking oppgezet wordt in de
o
omgeving van
n de leerling. Onze
O
eerste ppartner hierin is de school. Wij
W wensen sccholen te
o
ondersteunen
n als coach en kritische vrieend binnen he
et kader van scchoolondersteeuning. Via
netwerkvorming zoeken wij ook aansluitting met initiaatieven die bin
nnen de gezinnnen ontwikke
eld
w
worden. Wij zien
z kansen om
m ons via eenn facettenbele
eid in te schakelen in de verrdere uitbouw
w van een
preventieve werking
w
met gezondheid
g
alss focus binnen
n de gemeensschap (gezinneen, vrije tijd ...).

•

A
Als er binnen het consult vragen gesteldd en probleme
en geopperd kunnen
k
wordeen, is het ook logisch
d
dat vanuit dit onthaalmoment een (kort durende) beggeleiding kan opgestart
o
worrden. Wij wille
en hier
iingaan op de vraag onder welke
w
vorm enn binnen welkk kader dit kan
n gebeuren.

•

g
org in het CLB
B veruitwendiggt de principes die de ruggeengraat van de CLB
Preventieve gezondheidszo
w
werking vorm
men, in het bijzzonder de recchtspositie van
n de minderjarige cliënt en het handelinggsgericht
w
werken. Die gelijkgerichthe
g
eid in alle beg eleidingsdom
meinen en actie
es voor priorittaire doelgroe
epen
nemen we meee als verworvvenheid.
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2 Dee visie van de ISSC‐PGZ‐ggroep op
o preve
entieve
geezondheeidszorg in CLB
De ISC‐PG
GZ‐groep form
muleerde in co
onsensus dat ppreventieve gezondheidszo
g
org in het CLB vertrekt bij de
d
volgendee uitgangspuntten:
Brede vissie op gezondheid: We vind
den de aanpasssing aan de WHO‐definitie
W
e (een voorsteel van Huber et
e al.,
2011, Brittish Medical Journal)
J
een goede
g
omschrrijving van gezzondheid: ‘The
e ability to adaapt and self‐m
manage in
the face o
of social, physsical and emottional challennges.’ Deze definitie vertalen wij als volgtt: ‘Gezond zijn
n is in
staat zijn om het hoofd
d te bieden aa
an sociale, lichhamelijke en emotionele
e
uitdagingen en daarbij te voelen dat
uit de slag kan
n trekken. ‘
je jezelf u
Stimulereen tot zelfredzzaamheid en het
h vermogenn om te participeren worde
en gezien als dde sleutel tot
welbevinden.
w
dat leerlingen sterk sstaan om zelf voor hun gezondheid te kuunnen zorgen.
Emancipaatorisch: We willen
Holistisch
h/ecologisch: De gezondhe
eid van een leeerling wordt beïnvloed
b
doo
or factoren diee eigen zijn aa
an het
kind/de jo
ongere en ook door de (micro‐ en macroo‐)omgeving. Zorgen voor gezondheid
g
dooen we in parrtnerschap
met leerlingen, ouderss en school, elk vanuit hun ddeskundigheid.
Kansenbeevordering: We
W willen dat niemand uit dde boot valt. We
W vinden hett belangrijk daat alle leerlinggen de
zorg krijggen die ze nod
dig hebben. In die zin kan geezondheid beschouwd worden als een fuundamenteel
maatschaappelijk recht. Werken aan gezondheid iss dus ook werrken aan gelijk
ke ontwikkelinngskansen. Da
aarom
doen we ons best om laagdrempelig
l
g te werken e n aandacht te
e hebben voorr de diversiteiit bij onze leerrlingen en
n van maatsch
happelijk kwettsbaren. Gezoondheid mag geen
g
doel op zich
z zijn, maarr is een midde
el dat
de noden
mensen m
moet toelaten
n om hun moggelijkheden enn talenten maaximaal te ontplooien.
Multidiscciplinair: Alle CLB‐medewerkers werken actief samen aan de onderrsteuning van preventieve
gezondheeidszorg. Daarrbij brengt elkke CLB‐medew
werker zijn eiggen deskundig
gheid in.
Zorgconttinuüm: We werken
w
binnen
n een continuüüm van brede
e basiszorg tott zorg op maatt.
Samenweerking en draaischijf: We werken
w
vanuitt de CLB‐settin
ng in onderwijjs. Samen mett andere partners in
welzijn en
n gezondheid geven we vorm aan preve ntieve gezond
dheidszorg, ieder vanuit eiggen deskundiggheid en
binnen dee grenzen van
n de eigen ‘settting’. Daarnaaast willen we in een ‘geïnte
egreerd zorgssysteem’ ook komen
k
tot positieve samenweerkingsverbanden met de aandere sectore
en die – rechtstreeks of onrrechtstreeks – invloed
op de gezondh
heid van leerliingen. We weerken samen met
m partners in functie van de gezondheid van
hebben o
leerlingen
n. Daarom bouwt het CLB voor
v
en met dde leerling/con
ntext bruggen
n naar het exteerne netwerk.
Kwaliteittsvol en profe
essioneel: Wij hanteren connceptuele en methodische
m
kaders, en weerken op een
planmatigge manier.
Conclusiee: PGZ in CLB is werken aan
n de groei‐ en ontwikkelingskansen van kinderen
k
en joongeren binne
en de
context vvan onderwijs. Daarom is PG
GZ in CLB eenn onderdeel vaan leerlingenb
begeleiding. W
We gaan uit va
an
dezelfde waarden en streven
s
dezelffde grote doellen na, zoals we
w ze lezen in het CLB‐decrreet. Vanuit diie visie
formulereen we strateggische en operrationele doellen die reflectteren hoe we complementaair en met eigen
expertisee en methodieeken bijdragen
n aan de opdrracht van het CLB.
C
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3 Dee houdin
ng van VCLB
V
De visie o
op PGZ, beschreven in hooffdstuk 2, zegt ‘wat’ PGZ is. In de VCLB‐we
erkgroep merrkten we ook dat
d het
‘hoe’ van
n PGZ voor onss ook belangrijk is en dat beeschrijven we
e in dit hoofdstuk. We verm
moeden dat de
eze
ok onderschreeven worden in andere nettten, maar om
mdat we dit ho
oofdstuk afweerkten binnen de VCLB‐
ideeën oo
werkgroeep, hebben wee dat voor de duidelijkheid ook in de tite
el gezet.
We kijken
n naar gezond
dheid als een wisselwerking
w
g tussen de leerling en zijn omgeving. Cruuciaal in een
holistisch
he en ecologissche visie op gezondheid
g
is het aanreiken
n van elementten om de leeerling te ‘empo
oweren’
en de con
ntext te beïnvvloeden, opdat de leerling zzelf zijn gezondheid in hand
den kan nemeen in een zorgnetwerk.
Dat vertaaalt zich in een
n houding die als een rode draad door allle CLB‐activite
eiten en alle bbegeleidingsdomeinen
loopt.
•

W
Wij informereen verstaanba
aar en volledigg over wat de leerling en zijjn ouders bij eelk contact kunnen
vverwachten.

•

W
Wij zorgen daat de leerling eigenaar
e
blijftt van zijn vraag of nood. Wij kunnen signnalen zien, polsen of de
leerling een vraag
v
heeft (ho
oe pril ook). W
We gaan niet uit
u van een exxpertmodel in het contact met
m onze
ccliënten (we vertellen
v
wat het probleem
m is en schrijve
en voor wat de oplossing is)), maar van ee
en
handelingsgericht co‐experrtmodel (we vvertellen de clliënt waar wij een probleem
m zien, luisterren naar
zzijn visie, gaan
n samen op zo
oek naar de b este oplossingg die voor hem
m zinvol en haaalbaar is).

•

W
We gaan na wat
w de mogelijjkheden en grrenzen van de
e leerling zijn. Die bepalen w
welke aanpak we
ssamen met dee leerling kiezen.

•

W
We werken sttapsgewijs en oplossingsge richt.

•

W
We willen daaarbij ruggesprraak krijgen vaan ons multidisciplinair (MD
D) team.

•

W
We willen leeerkrachten en ouders als paartners in het proces betrek
kken.

4 Dee missiee van VC
CLB
De vrije C
CLB’s ondersteeunen het volledige prevenntieve spectru
um bij leerlingen, beginnendd bij ‘health literacy’ en
een gezonde school, to
ot het opvolge
en van probleemen om de im
mpact op leve
en en leren zo klein mogelijk te
houden. De vrije CLB’ss blijven de ho
oeder van prevventie van gezzondheidspro
oblemen via m
medische scree
ening en
v
schoolgaaande kinderen
n en jongeren
n. Deze engageementen zijn
zijn de eeerste vaccinatieaanbieder voor
opgenom
men in het VCLLB‐beleidsplan
n 2014‐2020.

5 On
nze opdracht ge
evat in vvijf velde
en
We besch
hermen, bewaaken en bevorrderen de gezzondheid1 van
n leerlingen op
pdat ze volwaaardig zouden kunnen
participeren in de maaatschappij. Dat doen we vooor de leerlinge
en zelf, maar we nemen zoo ook onze
o in het beschermen van dde volksgezondheid.
maatschaappelijke rol op

1

Gezondheid mag altijjd gelezen wo
orden als ‘gezoondheid en we
elbevinden’. Het
H adaptievee vermogen waarnaar
w
verwezen
n wordt in de definitie van gezondheid
g
(ddeel 1 – visie) betreft veerk
kracht in alle aaspecten van het
functioneeren en verwijjst dus ook na
aar het welbevvinden.
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In deze teekst beschrijven we hoe we
e PGZ invullenn met vijf velden: vaccinatie
es, profylaxe vvan besmettelijke
ziekten, cconsulten, sch
hoolondersteu
uning en begeeleiding. Dat zijn vijf schakels die samenhhangen en alle
en hun
unieke, eevenwaardige en onvervanggbare plaats hhebben in de keten
k
van zorg
g die CLB’s aa n leerlingen bieden.
b
eschreven sta an, is dus eige
enlijk van generlei belang een geeft hoege
enaamd
De volgorrde waarin ze in de tekst be
geen chro
onologie of hiërarchie weer. De samenhaang en wederrzijdse linken tussen
t
de veldden zal blijken
n uit de
concrete invulling. Wee proberen nie
et om hier eenn theoretisch model op te kleven.
k
Voor elk vveld schreven
n we een voorrstel dat zoweel verdedigbaaar als praktisch
h te organiserren is. We bou
uwden
voldoend
de flexibiliteit in om in te sp
pelen op lokalee verschillen in
i doelpopulatie of organis atie van het CLB.
C We
weten daat er voor elk veld
v alternatie
eve operationnaliseringen te
e bedenken zijn die ook de principes
‘onderbo
ouwd’ en ‘haallbaar’ in zich hebben.
h
Uiterraard is dit onderwerp van verdere ondeerhandeling.

6 Dee vijf vellden van
n PGZ in
n een CLLB
6.1 V accinatiees
De CLB‐seector vindt heet vaccineren van kinderen 3 tot 18 jaar een
e heel belangrijke opdra cht. Wij willen
n deze
inspannin
ng dan ook veerder leveren om
o – samen m
met de andere
e vaccinatoren
n – de proporrtie gevaccineerde
kinderen en jongeren in
i de bevolkin
ng hoog te houuden, zowel ter bescherming van deze kkinderen en jo
ongeren
ng van (nog) niet‐gevaccine erden. Dit bettekent op de eerste
e
plaats het opvolgen van het
zelf als teer beschermin
vaccinatieeschema, waaarvoor vaccinss gratis ter beeschikking zijn.
We vindeen het uiteraard belangrijk dat de populaatie leerlingen
n in Vlaandere
en voldoende is beschermd
d en we
stellen dee beoogde covverage in de populatie
p
zekeer niet in vraag. Maar we ervaren dat elkke vaccinator, ook het
CLB, te m
maken krijgt met
m factoren die buiten zijn controle ligge
en, vb. de bere
eikbaarheid vaan een doelgrroep of de
exponenttieel stijgendee kost om de allerlaatste
a
peercentages vaccinaties voorr mekaar te krrijgen. Net daarom is
het moeilijk om een prrecies coveraggepercentage voorop te ste
ellen als doel dat
d door de CCLB’s moet wo
orden
waarin we bin
nnen een gunsstige inspanniingen‐batenba
alans een
gehaald. Daarom stelleen wij een werkwijze voor w
oor CLB bereikken, en waarbbij door een go
oede samenwerking met anndere vaccinatoren
maximalee coverage do
iedereen bereikt wordt die een vacccin wil. Zo behhouden we de
e hoge vaccina
atiegraad in VVlaanderen en maken
oor CLB’s moggelijk om zich ook ernstig o p de andere PGZ‐velden
P
toe te leggen.
we het vo
In het weerken rond vacccinaties zien we 3 opdrachhten: informeren, het vaccin aanbieden een het vaccin
toedienen.

6.1.1 Informere n
Leerlingeen en hun ouders informere
en (voor 100 % van de popu
ulatie) houdt in:
i
•

W
We geven info
ormatie over het belang vaan deze vaccin
natie voor de leerling
l
zelf.

•

W
We zorgen errvoor dat oude
ers en leerlinggen goed geïn
nformeerd zijn
n over de matee waarin de le
eerling al
beschermd is. Dat kan door leerlingen h un vaccinatiestatus mee te
e geven. Wij w
willen ons enga
ageren
o
om (tijdelijk) de
d vaccinatiesstatus aan te vvullen vanuit gekende en betrouwbare
b
ggegevens in de eerste
kleuterklas. We
W geven aan welke vaccinss ontbreken, zodat
z
zij er oo
ok aandacht vooor hebben dat de
sstatus aangevvuld wordt alss ze vaccins kr ijgen bij ande
ere vaccinatoren (vb. bij eenn epidemie, bij reizen,
o
op latere leefftijd).

6.1.2 V
Vaccinatie
es aanbieden
Ouders en leerlingen worden
w
eraan herinnerd daat het CLB hen
n gratis de vaccinaties uit heet
nbod ingaan. ZZe kunnen hun
basisvacccinatieschemaa aanbiedt en dat zij mogenn beslissen of ze op ons aan
instemmiing tot vaccinaatie aan het CLB
C overmakeen via een zogenaamde toesstemmingsbriief.
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•

W
Wij streven errnaar om op alle
a brieven w
waarin we ouders en leerling
gen het aanbood doen om te
vvaccineren, ook een antwo
oord te krijgenn. Het gaat er ons immers om
o dat leerlinggen en ouders in hun
aarom bestedden we zoveel zorg aan het zorgvuldig om
mgaan met de
e
rechten worden erkend. Da
‘‘papieren drager’ van hun toestemming
t
odigingen een
n antwoord krrijgen, kan lukken als de
. Op alle uitno
sschool een acctieve rol opne
eemt in het keenbaar maken
n van de vaccinatieactie, heet verspreiden
n en terug
iinzamelen van
n de toestemm
mingsbrieven .

•

A
Als een leerlin
ng bepaalde vaccinaties
v
nieet kreeg, biede
en we aan om
m de inhaalvacccinaties te ge
even.

6.1.3 De vaccinss toedienen
Bij toesteemming krijgt de leerling he
et vaccin. Wij willen ons engageren om:
•

d
de vaccinatied
data zorgvuldig te registereen in vaccinne
et;

•

mee te werkeen aan het opssporen van dee redenen van
n ondervaccinatie en mee m
methodieken te
t helpen
o
ontwikkelen om
o deze zo laag mogelijk tee houden. Indien ondervacccinatie blijkt ssamen te gaan
n met
ssocio‐econom
mische status, kan de werkinng voor de prioritaire doelg
groepen gediffferentieerd worden.
w
Extra acties (individueel of in groep) ron d het overbre
engen van de boodschap zijjn dan mogelijk om de
d
doelen te haleen;

•

vverder uit te zoeken
z
wat de
e meest efficiëënte manier is om het vacccinatiemomennt te organiseren (vb.
w
wel of niet geekoppeld aan het
h consult).

6.1.4 Randvoorw
waarden bij
b het vacccineren
Randvoorrwaarden om de engageme
enten over vaaccinaties te kunnen waarm
maken:
•

o
en leerrlingen geven moet qua inh
houd en vorm (taal, kanaal, bron)
De informatiee die we aan ouders
aafgestemd zijn op de doelggroepen.

•

e de overheidd om het belaang van vaccin
naties kenbaarr te maken is volgens
De inbreng vaan de school en
o
ons zeer belangrijk. Uiteraa
ard rekenen w
wij ook op de CLB‐collega’s
C
om het versppreiden van de
e kennis
vvan het vaccin
natieprogramma te onderssteunen in hun
n contacten met
m cliënten. A
Alle betrokken
nen (op
C
CLB en school) blijven wijze
en op het belaang van de vaccinaties en vermijden
v
neggatieve connottaties.

•

Het tijdstip vo
oor de vaccina
aties is een keeuze die maxim
maal recht doet aan zowel de eis om hett vaccin
vvoor een bepaaalde leeftijd te zetten als hhet pragmatissche voordeel om het vacciineren te laten
ssamenvallen met
m onderzoe
eksmomentenn.

•

Er is een goed
d lokaal op sch
hool waarbij inn een vlotte doorstroom
d
en
n opvang van klassen kan voorzien
v
w
worden.

•

A
Als een leerlin
ng afwezig is op
o het vaccinaatiemoment (vb. omwille van ziekte) zouu het opnieuw
w
aaanbieden van het vaccin geen
g
extra adm
ministratieve last (onder an
ndere voor dee toestemmingg) mogen
vveroorzaken.

m
worden opgelost.
Volgendee knelpunten moeten
•

De groep anderstalige nieu
uwkomers, diee vaak geen off een onvolled
dig vaccinatiesschema aange
eboden
ht op de vaccin
naties die in hhet vaccinatiesschema
kregen in het land van herkkomst, heeft eevenzeer rech
zzitten. De vacccinatie van an
nderstalige nieeuwkomers en vooral het aanbieden
a
vann een verkorte
e versie
vvan het ‘full’ vaccinatiesche
v
ema maakt daat de inspanningen‐batenbalans voor heet CLB erg uit evenwicht
e
ggeraakt. Wij pleiten
p
daarom
m voor een veergaande samenwerking me
et asielcentra en andere diensten en
personen die de opvang en
n onthaal van deze leerlinge
en verzorgen.
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•

Het registratieesysteem voo
or vaccinaties moet perform
mant en 100% betrouwbaarr c.q. volledig zijn. We
pleiten ervoor dat elke vaccinator de do or hem toege
ediende vaccin
ns inbrengt in het
vvaccinatiesystteem. Op dit moment
m
is heet moeilijk om het overzichtt houden op dde vaccinatiestatus van
kinderen. Bijggevolg valt ook de behaaldee coverage mo
oeilijk te evalu
ueren.

•

W
Wij stellen vandaag vast da
at het uitvoereen van het vaccinatieschem
ma een grote iinspanning vraagt aan
d
de CLB’s. Daarom vragen wij
w dat een eveentuele uitbre
eiding van hett vaccinatieschhema pas zou
u
ggebeuren na overleg
o
met de
d centrumnettten, om de in
nzet van menssen en middeelen niet te vergeten.

6.2 P rofylaxe van bes mettelij ke ziekte
en
In geval vvan besmettellijke ziekten bij leerlingen oof onderwijspe
ersoneel neem
mt het CLB maaatregelen die
e de
verdere vverspreiding via
v de school van
v die ziektenn helpen voorrkomen: dat zijn de zogenaaamde profyla
actische
maatregeelen. Deze staan beschreven in het Draaiiboek infectieziekten van de Vlaamse Weetenschappelijke
Verenigin
ng voor Jeugdgezondheidszzorg.
Wij engaggeren ons om
m de afspraken
n hierover ookk toe te passen, want we vinden profylaxxe een noodza
akelijk
veld in PG
GZ en willen hier
h behoorlijkk werk in leverren.
Randvoorrwaarden:
•

dige informattie en de gezamenlijke verantwoordelijkhheid van de scchool en
Het verspreiden van de nod
h installerenn van een gezondheidsbele
eid, het vaststeellen van een
het CLB. Oudeercontacten, het
iinfectieziekte zijn momenten waarop deeze informatie
e aan bod kan komen.

•

abo’s en CLB kkan staan voor een
Een goede afsstemming tussen gezondheeidsinspectie, huisartsen, la
vvluggere en objectievere
o
doorstroming vvan relevante gegevens. De
e mogelijkhedden op dit vlakk moeten
nog verder uittgewerkt worrden. Een goedde verspreidin
ng van de database van CLBB‐artsen lijkt ons
o een
vvoorwaarde: zo kunnen andere gezondhheidsdiensten het CLB snel op de hoogtee brengen.

•

eid pakket aan
n hygiënemaaatregelen. Hett is een
Het draaiboekk infectieziektten voorziet inn een uitgebre
w
wenselijk kader, maar de vraag is of alle maatregelen haalbaar en absoluut
a
nooddzakelijk zijn in de
ssetting van sccholen en CLB’’s.

•

De vaststellingen die alleen
n wij kunnen ddoen vanuit onze
o
regelmatige contactenn met leerlinge
en, willen
w
we blijven doorgeven aan de
d afdeling Tooezicht Volksggezondheid va
an het Vlaamss Agentschap Zorg
Z
en
G
Gezondheid. Aan
A bronopsp
poring doen oof een behandeling verstrek
kken overstijgtt de mogelijkh
heden
vvan het CLB.

Volgendee knelpunten moeten
m
worden opgelost:
•

Het toedienen
n van vaccinatties bij het uittbreken van epidemieën leg
gt een grote bbelasting op de
d werking
vvan het CLB. Wij
W zijn vragen
nde partij om naar andere oplossingen te zoeken.

•

De ervaring leeert dat de communicatie een afspraken met
m CLB’s bij pandemieën
p
oonduidelijk zijn. Wij zijn
vvragende parttij voor een ovverleg waarinn duidelijke kraachtlijnen, taa
akverdelingenn en procedures
w
worden opgessteld voor er zich
z een panddemie voordoet.

6.3 D
De medis che conssulten
Consulten
n zijn nodig om onze preventieve gezonddheidszorg vo
oor leerlingen tot een goed geheel te ma
aken. De
vroegdetectie van (som
matische) problemen, het leeerlinggebond
den aanbod en
e de schoolonndersteuning vormen
erlingen, een eecht continuüm van proactief werken naaar begeleiden
n.
immers eeen keten van zorg voor lee
Consulten
n nemen een grote hap uit de agenda vaan de medisch
he equipe. Hett is dus goed ddat we de con
nsulten op
het CLB zzo efficiënt mo
ogelijk organisseren. Zo creëëren we meerr kansen om ook de andere velden in PGZZ op te
nemen en
n als multidiscciplinair team in alle CLB‐beegeleidingsdo
omeinen te sta
aan.
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We houden hierbij vasst aan een ‘me
engvorm’: connsulten zijn ee
en mix van vollksgezondheidd (screening) en het
bod (open staan voor vrageen).
leerlinggeebonden aanb
•

SSomatische problemen die wij vroeger een beter kunnen opsporen dan anderen, behouden we in onze
aafgebakende lijst van na te
e kijken items2 .

•

erling de kans om een vraagg te stellen en
n/of polsen wee hoe het mett de
In gesprek gevven we de lee
leerling gaat, wat hem dwa
arszit, of hij heet ziet zitten om
o een gezonde(re) leefstijjl aan te neme
en ...

Voor het beschrijven van
v de items die
d onderzochht worden in de
d consulten, hebben
h
wij onns gebaseerd op het
3
n in de mate van
v het mogellijke de aanbe
evelingen besp
proken en weeerhouden. Ge
ezien
voorstel iin de WSA en
praktisch organisatorissche moeilijkh
heden is dit voolgens ons ech
hter niet altijd
d mogelijk. Daaarom zochten
n we naar
p
zoo goed mogeliijk verenigt.
een voorsstel dat onderrbouwing en pragmatiek

6.3.1 De link tusssen consu
ulten en dee andere PGZ‐velden
P
n
Het consu
ult behoort niiet tot de vraa
aggestuurde w
werking. Het consult
c
biedt wel
w een system
matisch conta
act met
een grotee groep leerlin
ngen en net dat maakt dat eer een spontaane link naar de
d vraaggestuuurde begeleid
ding is.
•

Bij screening gaan
g
we een aantal
a
somatiische problem
men opsporen en de leerlinggen (ouders) verwijzen
v
aals we dat nod
dig vinden. In de praktijk m
merken artsen en verpleegkundigen dat eer grenzen zittten op de
‘‘therapietrouw’: soms geve
en ouders of l eerlingen gee
en vervolg aan
n verwijzingenn. Daarom nee
emt een
C
CLB‐team duss ook het senssibiliseren en aaanklampend
d werken ter harte. Anders heeft het
sscreeningsweerk niet veel opgebracht. Aaanklampen off motiveren is weliswaar geeen zuivere be
egeleiding
((het hoort bij de kernactiviteit ‘doorverw
wijzen naar he
et netwerk’), maar
m het vraaagt wel om
ngsacties. We
e zijn de grenss van het zuive
er
methodieken die ontwikkeld zijn binnenn de begeleidin
‘‘medische’ hieer al lang gepasseerd.

•

W
We ervaren dat
d ouders en leerlingen hett consult ook zien als een moment
m
waaro
rop ze hun vra
agen
kunnen stellen of zorgen aa
ankaarten. Soommige vrage
en worden voldoende beanttwoord met een
e kort
aadvies. Anderre vragen leide
en tot een beggeleidingstrajject. Net als alle andere moomenten waarrop een
leerling of oud
der een CLB’e
er ontmoet, kaan het consultt dus de kerna
activiteit ‘onthhaal’ van het
leerlinggebon
nden aanbod in zich dragenn.

Waar we streven naar een goede affbakening en rreductie van de
d consulten, is dat steeds om de artsen en
d kans te gevven zich ook vvolwaardig te kunnen toeleggen op de anndere PGZ‐velden en
paramedisch werkers de
de totalitteit van het CLLB‐werk.

6.3.2 De consultten concre
eet
De inhoudelijke beschrrijving die wij hier geven, iss gebaseerd op de WSA. Bij de beschrijvi ng hoort ook het
nen ter beschikking gesteld werden.
nakijken vvan medischee gegevens, die door verschhillende bronn
Voor het opstellen van
n vragenlijsten
n aan ouders een leerlingen bevelen wij te
en stelligste a an te overwegen
der van het coonsult en van preventie en op welke vraggen op een re
edelijke
welke vraagen relevant zijn in het kad
manier eeen antwoord nu of later (na
a overleg in h et team) magg verwacht wo
orden.

2

De medische equipess zullen ook ite
ems onderzoeeken die niet in de lijst staa
an. Dan zijn zee niet bezig me
et een
n ze mee aan het diagnostisch onderzoe
ek binnen de m
multidisciplina
aire
preventieeve screening,, maar werken
geprotocolleerde diagn
nostiek die CLLB’s hanteren (www.prodiaagnostiek.be).
3

Wetenschappelijke sttate of the artt preventieve gezondheidszzorg, ontwikkeld door de VVWVJ in opdracht van
derwijs
de ministter van Gezondheid en Welzijn en de minnister van Ond
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De modellen van vrageenlijsten die door
d
VCLB opggesteld werde
en, zijn getoetst aan het DRRM. Dezelfde HGW‐
H
punten die aan de basis van
n dit decreet lliggen, komen
n gedurende het
h ganse conssult terug.
uitgangsp
•

v
ligt bij dde leerling/zijn
n ouders.
Het eigenaarsschap van de vraag

•

W
Wij sporen nieet alle risicofa
actoren op; om
m redenen die
e hieronder besproken worrden (6.3.6).

•

W
Wij geven aan
n waar vragen
n kunnen overr gesteld word
den en welke weg ermee kaan/zal gegaan
n worden.

6.3.2.1 Consulten
n bij de kleuters
Voorstel over de itemss die het CLB wil
w onderzoekken
1E KLEUTERRKLAS

3E KLEUTERKLAS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

lengtte en gewicht
visuss en oogstand
hartaauscultatie
crypttorchidie
geho
oor4
mondonderzoek

Observattie:
• taal een spraak
• moto
oriek
• morffologie

lengte en gewicht
visus en ooogstand
kleurzin
gehoor
(mondondderzoek)5

Observatie:
O
• taal en sppraak
• motoriek
• morfologiie

hamelijke onderzoeken op kleuterleeftijd
k
d zijn te rechtvvaardigen omdat op deze leeeftijden de
Twee lich
lichamelijjke ontwikkeling nog sterk verbonden m
met de psychossociale ontwik
kkeling.
Graag zieen wij deze beeide onderzoeken verlopen in samenwerking tussen arrts en PMW.
In functiee van haalbaarrheid en effecctiviteit doen w
we volgende suggesties:
•

G
Gezien de noo
od aan privacyy en rust voorr de onderzoe
eken op kleute
erleeftijd en dde nood aan goede
o
onderzoeksom
mstandighede
en (i.f.v. betroouwbaarheid van
v de resulta
aten), lijkt eenn onderzoek op
o het
ccentrum het meest
m
aangew
wezen (tenzij oop de school dezelfde
d
kwaliteit kan gegaarandeerd worden).

•

Dit voorstel iss uitvoerbaar als
a een onderrzoeksmomen
nt in het basiso
onderwijs (vo lgens het sche
ema in
W
WSA) geschraapt wordt.

•

De vaccinaties worden van het 1e leerja ar naar de 3e kleuterklas (in vergelijkingg met het voorrstel in de
W
WSA) verscho
oven én in een
n consult geïn tegreerd6.

•

Het onderzoeek voor 3e kleu
uter kan doorr PMW alleen uitgevoerd worden. Indienn dit de optie is,
i moet
eer een ander vaccinatiemoment voorzie n worden.

4

Volgenss standaard geehoor

5

Items tu
ussen haakjes zijn optionee
el.

6

De arts is bij vaccinatties (dus ook die
d in 3e kleutterklas) beschikbaar, en dit lijkt niet aan te sluiten bij de
d stelling
derzoek in de 33e kleuterklass zou uitvoere
en. In principee kan dit wel bij
b een
dat de paaramedisch weerker het ond
andere organisatie van
n het consult. Maar het is innderdaad zo dat
d in elk conccreet voorstel enkele
n zitten.
ongerijmdheden zullen
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•

Met observattie wordt bedo
oeld dat elke oonderzoeker zich, volgens zijn
z kennis enn kunde in het contact
met de leerlin
ng, vragen kan
n stellen over voorkomen, spraak,
s
motorriek … De toettsing hiervan gebeurt
g
iin overleg meet de ouders, de
d leerkracht,, de collega’s van
v het CLB‐te
eam.

6.3.2.2 Consulten
n in het lage
er onderwijss
Voorstel ttot items die het CLB wil on
nderzoeken:
2E LEERJAAAR

5E LEERJAAR

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

lengtte en gewicht
visuss/oogstand
(mon
ndonderzoek)

lengte en gewicht
visus
dieptezichht
gehoor
cryptorchhidie
puberteit
(mondondderzoek)
(visus in B
BuO)

•

W
We kiezen voor onderzoeksmomenten i n het 2e en 5e
e leerjaar. De onderzoeksittems die in de
e WSA in
et onderzoekssmoment in hhet 6e leerjaarr worden
het 4e leerjaaar gepland waren en de vacccinaties uit he
iin deze tabel naar het 5e le
eerjaar geschooven.

•

ussen het 2e en
e het 5e leerjjaar is een lich
hamelijk rustig
ge periode. Dee groei wordtt tot en
De periode tu
met het 2e leerjaar regelmatig opgevolggd en sommige groeistoornissen kunnen tegen dan al
ggedetecteerd worden.

•

erteitsontwikkkeling zou in het
h 4e leerjaarr voor heel waat leerlingen nog
n te
Het onderzoeeken van pube
vvroeg vallen, maar is in hett 5e leerjaar vvoor de meerd
derheid wel aa
an de orde.

•

ertas praecox niet rechtstre
eeks onderzoccht door een aarts. Wij denken dat
In ons voorsteel wordt pube
eeen afwijking in de lengteggroei, een goe de anamnese
e en vragen van ouders en l eerlingen onss op het
sspoor kunnen
n zetten. Dit punt kan voor ons verder be
ediscussieerd worden.

•

Het 5e leerjaaar is een belan
ngrijk momen t om uitleg te
e geven.

•

W
Wij kunnen de onderzoeksmomenten inn het 2e en 5e leerjaar aanvvullen met seleectieve onderrzoeken
vvoor kinderen
n over wie we ons zorgen m
maken op basis van gegeven
ns van de schoool (m.b.t.
bijvoorbeeld groei,
g
visus).

Het ondeerzoek in het 2e
2 leerjaar kan
n door de PM W alleen worrden verricht. In het 5e leerrjaar kan dit door de
arts en dee PMW wordeen uitgevoerd
d.

6.3.2.3 De consulten in het secundair
s
onnderwijs
Voorstel ttot items die het CLB wil on
nderzoeken:
1E JAAR SO
O

3E JAAR SO

•
•
•

•
•
•
•

lengtte en gewicht
(visus)
ndonderzoek)
(mon

•

lengte een gewicht
gehoor
puberteeit
scoliosee

De onderzoekksmomenten in het 1e en hhet 3e jaar seccundair onderwijs blijven beehouden.
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•

Een splitsing tussen
t
de ond
derzoeksmom
menten voor jo
ongens en meisjes (het voorrstel in WSA) is niet
haalbaar. Hett lijkt ons bete
er het onderzooeksmoment voor
v
alle leerlingen in het 33e jaar secund
dair
o
onderwijs te organiseren,
o
aangezien
a
er m
minder meisje
es met vertraa
agde puberteiit zijn dan jongens.

•

A
Als het onderzoeksmoment in het 6e leeerjaar basisonderwijs (WSA
A) wegvalt, mooet de groei in
n het 1e
jjaar secundair onderwijs worden
w
onderzzocht.

•

ar secundair oonderwijs (WSSA) weerhoud
den we niet. D
Dit is te argum
menteren
Het onderzoeek in het 5e jaa
aaangezien de puur somatissche onderzoeeken op die leeftijd amper belangrijk
b
zijnn: normaal gezzien is het
merendeel vaan de somatiscche problemeen die het schoollopen of welbevinden
w
bbeïnvloeden da
an al wel
o
opgemerkt. Adolescenten
A
zitten
z
veel vakker met vrage
en rond het pssychosociale w
welbevinden. Voor
d
deze vragen kunnen
k
we vra
aaggestuurd w
werken. Hebb
ben leerlingen of ouders vraagen rond de
ssomatische asspecten van gezondheid,
g
daan kunnen ze natuurlijk ook bij het CLB aaankloppen.

•

W
Wij weerhoud
den geen scolioseonderzoeek in 1SO omw
wille van de ve
erschillende enn uiteenlopen
nde
aaanbevelingen in de literatuur.

Het ondeerzoeksmoment in het 1e ja
aar wordt dooor de PMW uittgevoerd en wordt
w
op scho ol georganise
eerd. Het
onderzoeeksmoment in
n het 3e jaar vindt plaats zooals het in de WSA
W beschrevven staat (mett uitzonderingg van de
splitsing ttussen jongen
ns en meisjes).

6.3.3 C
Consulten kwaliteitssvol uitvoeeren
Om de m
medische consu
ulten op een kwaliteitsvol
k
tte organiseren
n, moeten volgende randvooorwaarden vervuld
v
worden.

6.3.3.1 Het werk vooraf
•

W
We zorgen errvoor dat leerlingen en oud ers goed wete
en wat wij gaa
an doen, waa rom wij dat doen, en
w
wat ze van on
ns mogen verw
wachten.

•

W
We zorgen daat onze manier van werken niet onbedoe
eld verwachtin
ngen gaat schheppen die we
e niet
kunnen inlosssen. Als we ee
en vragenlijst m
met 20 onderrwerpen meeg
geven voor heet consult, verrwachten
o
ouders en leeerlingen dat we in het consuult op die ond
derwerpen kun
nnen ingaan. Of dat zij op al
a die
o
onderwerpen
n ‘moeten’ inggaan. Dat is nieet de bedoelin
ng.

•

IIdealiter word
dt het dossier van de leerlinng vooraf én in teamverban
nd geconsulteeerd: dan kan op een
cconsult effecttief worden ge
elet op signaleen die belangrijk zijn voor preventie
p
of bbegeleiding.

•

O
Omdat de meedische equipe
e in een consuult signalen en
n vragen opva
angt die met aalle
begeleidingsd
domeinen te maken
m
kunnenn hebben, lijktt het ons aan te bevelen daat teams goed
de
aafspraken maaken. (1) Een vraag
v
gesteld op een consult is een echte
e aanmelding.. De leerling of
o ouder
hoeft zijn vraaag niet nog ee
ens te stellen aan een collega om de vraa
aggestuurde bbegeleiding op
p gang te
zzetten. Dit wil niet zeggen dat de arts off verpleegkund
dige dan het hele
h begeleidiingstraject zellf hoeft
o
op te nemen. Evenmin sluitten we begeleeiding door de
e medische eq
quipe uit. (2) O
Ook een
ggeobjectiveerrde zorg van de
d arts of de vverpleegkundige is aanleidin
ng tot verder w
werken. De aanmelder
vvan de vraag hoeft dus niett de ouder, leeerling of leerkkracht te zijn.

6.3.3.2 Tijdens heet consult
•

W
We proberen het aantal so
omatische item
ms dat we ond
derzoeken goe
ed afgebakendd te houden. Een
‘‘gezondheidsbilan’, d.w.z. een
e algemenee inschatting van
v de gezond
dheidstoestannd van een lee
erling,
leveren wij niet.
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•

De items die we
w onderzoekken, onderzoeeken we op ee
en goede man
nier. Daar kijkeen we naar de
e
aaanbevelingen van o.a. de Standaarden van de VWVJ.

•

W
We onderzoeken somatisch
he items om dde juiste reden, namelijk vrroegdetectie. We weten da
at
‘‘vaststellingen
n doen’ leerlin
ngen en oudeers zelden mottiveert gedrag
gsveranderingg (vb. tandplakk
vvaststellen in de hoop dat leerlingen
l
dann hun tanden vaker zullen poetsen
p
of da t ouders hun kind dan
M
tot preventieve controles
c
doen we via gespprekstechnieke
en, en
naar de tandaarts sturen). Motiveren
niet (alleen) tijdens het con
nsult.

6.3.3.3 Na het consult
•

W
We informereen ouders en leerlingen oveer het onderzo
oek in een duidelijke taal.

•

W
We maken dee link naar hett leerlinggebo nden aanbod. MD teamove
erleg: ‘Heeft hhet consult he
et team
iiets bijgeleerd
d over de prob
blematiek vann deze leerlingg? Hoe interprreteren we eeen aantal dinggen nu?’

•

W
We maken dee link naar schoolondersteuuning. Zijn er signalen
s
die ons doen denkken dat een individuele
aaanpak best zou
z worden aa
angevuld doo r gezonde maaatregelen op school?

6.3.3.4 Een consu
ult maat me
edium
De wens om kwaliteitssvol te werken
n in een consuult dat een combinatie vorm
mt van mediscche screening en
worden ingevu
uld. Wij vatten
n de variantenn7 (vereenvou
udigend)
gesprek, kan in de prakktijk op diversse manieren w
onsult. (We zijjn geen maatjje vergeten: het
h
samen in onder de termen ‘small’, ‘medium’ en ‘eextra large’ co
waarin we mééér onderzoeke
en en beogen dan in het medium consult, wordt echt zo uitgebreid
d dat het
consult w
‘extra largge’ wordt). We
W pleiten ervo
oor dat het ‘m
medium consu
ult’ de courantte vorm zou w
worden.

Wat screeenen
we?

Welke vraagen
stellen we in
onze
anamnesselijst?

HET EXTRA
E
LARGE CONSULT

HET MEDIUM CONSULT

HEET SMALL CONSSULT

Wat we moeten sccreenen + wa t
n
lijkt (lon
ngen,
ons nuttig
bloed
ddruk…)

Wat we
w moeten scrreenen

W
Wat we moeten
sccreenen

Nuttige informatie
e over de
gezondheidstoestand en
ontw
wikkeling, inclu
usief maar nieet
bepeerkt tot anamn
nesegegevenss die
de sccreeningsgege
evens in conteext
plaattsen. Vb.:

nesegegevenss die de
Anamn
screen
ningsgegevenss in
contexxt plaatsen.

Annamnesegege
evens
diie de
sccreeningsgege
evens
inn context plaattsen.

Vrije ruimte waarin ouders
of leerrlingen een vraag
kunnen formuleren.

•
•

eeetgedrag
beweging en
v
vrijetijdsbeste
eding
• welbevinden
w
(mogelijk
uitgesplitst na
aar school en
t
thuis)
• zelfbeeld
z
en toekomstplan
t
nen
Vrije ruimte waarin ouders of

7

Het is uiteraard niet de
d bedoeling dat CLB’s de vvariant ‘a la caarte’ kiezen en
n zo hun aanbbod erg gaan
versnippeeren. De argumenten om voor een bepa ald doel of ee
en welomschreven doelgroeep af te wijken van het
‘medium’’ consult moeeten goed overwogen wordden.
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leerlingen een vraag kunnen
muleren.
form
Leefttijdsspecifiek:
• middelengebrruik
S
e en
• SOA‐profylaxe
a
anticonceptie
e
Het consult
c
geeft een beeld vann de
totale gezondheid
dstoestand.

Welke
verwachttingen
creëren w
we?

Op alle vragen kan
n/zal worden
ingeggaan door de arts of
verpleegkundige.
Leerlling of ouderss verwachten eeen
consult zoals bij de
e huisdokter, die
ondeerzoek laat volgen door
gesprek en advies. Onmiddellijkke
en verwacht.
oplosssingen worde

Een algemeen
a
gezzondheidsbilann is
niet haalbaar voorr alle leerlingeen.
Kunnen w
we
verwachttingen
inlossen??

Op vragen ingaan kan, als zoweel
dige als
arts//verpleegkund
leerling/ouder hett zien zitten o m
m
eeen
dit op een ander moment/bij
t nemen.
andeere CLB’er op te

Het co
onsult geeft ee
en
gedeeltelijk beeld van de
dheidstoestan
nd;
gezond
adviess en verwijzing
g voor
deze ittems worden
verwacht.
Vragen
n van alle aard
d
kunnen op dit mom
ment
en gesteld. Lee
erlingen
worde
en oud
ders verwachtten
mogelijk ook een
ddellijk antwoo
ord.
onmid
Op vraagen ingaan ka
an, als
zowel arts/verpleeg
gkundige
erling/ouder het zien
als lee
zitten om dit op een
n ander
ent/bij een andere
mome
CLB’err op te nemen
n.

Heet consult gee
eft een
geedeeltelijk bee
eld van
dee
geezondheidstoe
estand;
addvies en verwijzing
vooor deze items
w
worden verwaccht.
Vrragen worden
n
geesteld op ande
ere
tijjdstippen, bij andere
CLLB’ers.
Jaa.

6.3.4 O
Ouders op
p het consu
ult
Het ondeerzoek in de klleuterklas (in het bijzonderr het consult in
n de 1e kleute
erklas) is een uunieke mogelijkheid
om een p
positief contacct tussen oude
ers en (medis che en andere
e equipes van
n) het CLB te sstarten.
•

Het sameen zitten maakkt het eenvouudiger om info
ormatie over het
h medisch oonderzoek te geven
g
en
af te spreeken hoe men
n eventueel iteems zal opvolggen.

•

Ouders kunnen vragen
n stellen of eeen probleem aankaarten.
a

•

Dit contact creëert een
n goodwill, heerkenning en erkenning
e
van
n elkaars expeertise en inzet voor de
rest van het
h lager onde
erwijs.

Zeker naaar kwetsbare doelgroepen is dit een laaggdrempelige manier
m
van we
erken.
Wij willen
n de centra sterk aanbevele
en (maar niet verplichten) om
o een van beide consulteen in de kleute
erklas te
organiserren in aanwezzigheid van de
e ouders.

Randvoorrwaarden:
•

w
ouders biij zijn, vraagt eeen grote tijdsinvestering. Een oplossingg qua tijdsinve
estering
Een consult waar
kan gezocht worden
w
in het beperkt houdden van het aantal scholen waarvoor meen dit aanbied
dt. Bij
vvoorkeur kiesst men dan voor de scholenn met een grotte proportie le
eerlingen die scoren op de
iindicatoren vo
oor ongelijke onderwijskannsen.
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•

G
Graag zouden
n wij de ervaringen van cenntra bundelen om de meerw
waarde van deeze aanbeveling te
o
onderbouwen
n.

•

W
Wij pleiten vo
oor voldoende
e middelen enn mankracht om
o deze vorm van contact ttussen ouderss, leerling
een CLB naar behoren
b
te kunnen uitwerkeen.

6.3.5 A
Aanwezigh
heid van andere discciplines op
p het consu
ult
Het is mo
ogelijk om ookk andere leden van het CLB
B‐team te betrrekken bij de consulten.
c
Meet name voor de
consulten
n op kleuterleeeftijd kan dit goede effecteen opleveren, omdat ouderrs zo de CLB’eers en de werkking van
het CLB leeren kennen. Wij willen we
el opmerken ddat andere we
erkvormen bestaan en met het consult kunnen
gecombin
neerd worden
n.
Er zijn verschillende sccenario’s te be
edenken:
•

Een collega vaan een niet‐m
medische discippline geeft voor of na het onderzoek
o
eenn korte voorsttelling van
het CLB aan een
e groep oud
ders.

•

De ouders en kinderen kun
nnen na het coonsult op gesp
prek bij een CLB’er van eenn andere discip
pline.

•

De arts of parramedisch werker maakt heet voor ouderrs mogelijk om
m op een laterre datum een afspraak
tte maken mett een van de andere
a
teamleeden en biedtt ook de moge
elijkheid om bbij dat eerste gesprek
g
aaanwezig te zijn.
z

•

...

6.3.6 Risicoanal yse/evaluatie van d e zorg of nood
n
Uit grootschalig onderzoek weten we
w dat een aanntal persoonliijke factoren van
v leerlingenn (bijvoorbeeld
d
n kenmerken van
v de omgevving (het gezin
n, de buurt …)) gecorreleerdd zijn met
neonatalee factoren) en
gezondheeidsproblemen of verminde
erd welbevindden. Vanuit prreventief oogp
punt zou het ddus waardevo
ol kunnen
zijn om deze factoren voor
v
elke leerrling in kaart tte kunnen bre
engen, omdat we zo al zoudden kunnen ha
andelen
h manifesteerrt.
voor het probleem zich
eren veel vals positieve/valls negatieve uitslagen
u
Wij meneen echter dat een risicoanalyse bij alle ki nderen uitvoe
zal opleveeren: een sign
nificante corre
elatie in de poopulatiestatisttieken geeft im
mmers geen ‘ggarantie’ dat de
d
risicofacttor bij deze en
ne leerling een
n voorloper is van het probleem dat er vaak mee sameenhangt. Opvoeding en
ontext bepale
en mee of eenn risico tot uitd
drukking komt.
de interactie met de co
erken’ als risiccoleerlingen iss een praktijk die we niet kuunnen verded
digen en
Leerlingeen van bij de sttart ‘brandme
daarom d
doen we niet aan
a leerlingge
ebonden risicooanalyses. We
e pleiten voorr een goede oppvolging van leerlingen
via de sch
hool, de consu
ulten en de co
ontacten en geesprekken me
et leerlingen en
e ouders.
Dit betekkent vanzelfsp
prekend niet dat
d we geen reekening zoude
en houden me
et persoonlijkke of
omgevinggsfactoren diee het functioneren van de leeerling kunne
en beïnvloeden. Anamnestissche gegeven
ns
(inclusieff informatie ovver de geboorrte en ontwikkkeling in de ee
erste levensjaren en inform
matie uit het dossier
d
w op consulte
en doen te kadderen en goed te
van Kind & Gezin) zijn zeer relevant om de vastst ellingen die we
m de leerlin
ngen in een haandelingsgericcht traject op weg gaan, zall het in kaart brengen
b
interpreteren. Als we met
ofactoren en beschermende
b
e factoren (vbb. geënt op he
et model van Bakker,
B
zoals vvoorgesteld in
n de
van risico
WSA), eeen belangrijke stap in de begeleiding zijn..

6.4 P GZ en scchoolond
dersteun ing
In een meedisch consultt krijgt de zorgg voor de leerrling vorm in een
e 1‐op‐1‐be
enadering. Dee impact van deze
d
individueele zorg kan stterker worden
n als zij wordt geflankeerd door
d
interventies die van dee omgeving van de
leerling eeen gezonde en
e zorgzame omgeving
o
makken, op een du
uurzame en haalbare manieer.
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Via het faacettenbeleid dat door de Vlaamse
V
regerring ontrold wordt,
w
worden
n de verschilleende settings (gezin,
vrije tijd, school …), waaarin een jonggere vertoeft, aangespoord
d om een gezo
onde leefomgeeving te vorm
men. Via
orming komen wij met dezze verschillend
de initiatieven
n in contact.
de opdracht netwerkvo
ol is voor het CLB
C een eerste
e partner in dee uitrol van preventieve ge
ezondheidszorrg. In haar edu
ucatieve
De schoo
opdrachtt zorgt de scho
ool dat leerlingen kennis enn vaardighede
en verwerven die nodig zijnn om lichameliijk en
onde attitudes en gezonde gewoontes kunnen
geestelijkk gezond te zijjn. De school is ook een plaaats waar gezo
gevormd worden. Ze kan
k door struccturele maatreegelen (afspraaken en regelss, aanbod, fyssieke omgeving en
heid van kindeeren en jonge
eren
zorgstrucctuur) maken dat de leef‐ en leerwereld ddie de school is de gezondh
bevorderrt. De school werkt
w
aan de proactieve
p
ba sis van welbevinden (zelfre
edzaamheid, vveerkracht enz.) én
focust op
p gezondheidssthema’s (voeding en beweeging, lawaai en
e gehoor, gee
estelijke gezoondheid,
middelen
ngebruik, relattionele en sekksuele vormin g enz.). Zij is op
o die manierr een setting ggeworden die
leerlingen
n helpt om van de gezonde
e keuze de vannzelfsprekend
de keuze te ma
aken.
Vanuit haaar decretale opdracht in scchoolondersteeuning wil hett CLB de school hierin bijstaaan. Niet allee
en vanuit
het domeein PGZ. Het samen
s
nadenkken over een ggezond en zorrgzaam beleid
d is bij uitstek een domein‐ en
disciplineeoverschrijden
nde aangelege
enheid. Hierbiij zijn zowel het samenbren
ngen van ervaaringen bij hett werken
aan schoo
olondersteuning als het sam
menbrengen vvan de specifiieke kennis va
an medische een
gedragsw
wetenschappeers unieke pijle
ers om op te bbouwen.
Binnen scchoolondersteeuning worden verschillendde kernactiviteiten beschre
even.
•

K
Kernactiviteitt ‘sensibilisere
en’, wat in ge zondheidsbevvordering ‘advvocacy’ wordtt genoemd. He
et CLB
zzoekt actief naar mogelijkh
heden om gezoondheid en welbevinden
w
va
an leerlingen op de agenda
a van de
sschool te plaaatsen. Het CLB
B sensibiliseerrt op basis van
n eigen bevind
dingen (vb. waat we zien en horen in
het consult) of
o uit bevindin
ngen, opgedaaan samen mett de school. CLLB zal daarbij specifiek aandacht
hebben voor die items die vooral de priooritaire doelgrroepen raken.

•

V
Via de kernacctiviteit ‘informatie en adv ies’ kan een CLB
C inhoudelijke input geveen aan
ggezondheidsb
bevorderende
e acties op schhool. Het gaat erom de scho
ool ‘evidence based’ te help
pen bij
het creëren van een goed leer‐ en leefkl imaat, een waarme en veilig
ge schoolomgeeving, een
sschoolcultuurr met oog voor welbevinde n, naast de aaandacht voor specifieke gezzondheidsthema’s. Het
C
CLB hecht veeel belang aan inspraak en eempowermentt. De inhoudelijke input ronnd gezondheid
dsthema’s
kan betrekkin
ng hebben ove
er het versterkken van de heealth educatio
on (gezondheiddsgerelateerd
de kennis,
aattitudes en vaardigheden)
v
) en het verhoogen van de health literacy8 van de doelggroep. In funcctie van de
lokale contextt (schoolpopu
ulatie en omgeeving) kunnen
n acties een eiigen inkleurin g krijgen. Stee
eds zal de
aaandacht gaan naar die actties waaraan aalle leerlingen
n en vooral de
e prioritaire dooelgroepen ba
aat
hebben.

•

K
ool een eind op weg gaan, oom samen op een
Kernactiviteitt ‘begeleidingg’: het CLB kann met de scho
kwaliteitsvollee (planmatige
e) manier vorm
m te geven aan het gezondheidsbeleid. D
De CLB’er kan de school
helpen bij de probleemana
alyse, het stelllen van doelen
n, het afstemm
men van werkkzame methodieken op
d
de context van de school, het
h betrekkenn van alle stakeholders, het evalueren va n de acties en
n het
ngen moeten hierbij vooropp staan.
bijsturen van de acties. Inspraak van oudders en leerlin

•

K
k’: soms zullenn school en CLLB besluiten dat ze over onvvoldoende gegevens
Kernactiviteitt ‘diagnostiek
beschikken om
m een keuze te
t kunnen maaken tussen mogelijke
m
acties. Dan kan heet gebruik van
d
diagnostischee instrumenten over gezonddheid en leefsstijl specifiek voor
v
de schoool aangewezen
n zijn. Het
C
CLB kan de scchool onderste
eunen bij de i nterpretatie van
v de gegeve
ens en het vasstleggen van de
d
prioriteiten.

8

Voor eeen introductie in health literracy, zie
http://ww
ww.health.govv/communica
ation/literacy//quickguide/Q
Quickguide.pdf
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•

K
Kernactiviteitt ‘netwerk’. Het
H CLB kan dee school bijstaaan in het afto
oetsen van weelke externen een
bijdrage kunn
nen leveren die de school h elpt om de ge
ezondheidsdoelen te halen.. Het netwerkk is niet
aalleen leveran
ncier van actie
es of methodees die op scho
ool worden ge
ebruikt. Scholeen kunnen ook
ssamenwerken
n met partnerrs in het netweerk om van uiit verschillend
de domeinen aaan dezelfde doelen
d
te
w
werken. Sameenwerking me
et organisatiess waarin arme
en het woord nemen en ‘buuitencentrum’
aactiviteiten diie erop gericht zijn de doelggroepen beter te leren kennen zijn belanngrijk.

6.5 P GZ en beegeleidin
ng
6.5.1 Kortduren de begeleiding is eeen kernactiviteit in ‘lleerlingenbbegeleidin
ng’
We denkeen dat het belangrijk is om in de discussiie rond ‘PGZ en
e begeleiding
g’ heel zuiver te omschrijve
en waar
het over ggaat. Enerzijd
ds om de ‘leerlingenbegelei ding’ in het le
eerlinggebond
den aanbod, a nderzijds om de
kernactivviteit ‘kortdureende begeleid
ding’ die vaak (maar niet alttijd) in een tra
aject zit dat CLLB’ers met lee
erlingen
lopen.
ngen, ouders, leerkrachten en scholen de
e multidiscipliinaire CLB‐tea
ams, die
Elke dag bereiken vraggen van leerlin
uders zetten onder
o
de leerl ingenbegeleid
ding. Die vrag
gen kunnen ovver alle
gezamenlijk hun schou
n gaan, ook ovver gezondheiid en welbevin
nden. Ze kunn
nen het CLB‐teeam bereiken via
begeleidingsdomeinen
n ouders kunnnen hun bezorrgdheid meed
delen op een m
medisch consult. Maar
verschilleende kanalen. Leerlingen en
het is eveen goed mogeelijk dat de aan
nmelding ‐ miits toestemmiing van de lee
erling ‐ gebeurrt via de
(zorg)leerrkrachten op school, die hu
un vraag rechttstreeks richte
en aan de paramedische eqquipe of hun vraag
v
stellen aaan de CLB’er die
d de ankerpe
ersoon is die sschool en CLB
B‐team verbind
dt. Tot slot is het ook moge
elijk dat
vragen aaan de oppervlakte komen bij
b contacten ttussen leerlinggen, ouders en CLB over anndere onderw
werpen.
Als een in
ndividueel beggeleidingstraje
ect wordt opggezet, bestaatt dat uit enkele of alle ondeerstaande
kernactivviteiten. Ter illlustratie geven we voorbeeelden die expliciet met gezo
ondheid en geezond leven te
e maken
hebben. H
Hieruit mag blijken
b
dat een
n begeleidingsstraject rond gezondheidsg
g
erelateerde nnoden precies dezelfde
logica vollgt als begeleiidingen rond vb.
v verontrusttende situatie
es, leerproblem
men of beslisssingen in de
onderwijssloopbaan.

6.5.1.1 Kernactiviiteit Onthaaal
Het eerstte contact mett de cliënt, de school of eenn netwerkparttner en het belluisteren van hhet
aanmeldiingssignaal; in
ndien nodig aa
ansluiting biedden met al da
an niet zelf aangeboden vraaagverhelderin
ng of
andere vo
ormen van hu
ulp.
•

Een leerling vraagt op het consult:
c
‘Weeeg ik te veel? Ik heb nu al zo
o vaak een dieeet gevolgd.’

•

De arts vertelt de leerling op
o het consultt dat zijn gewiicht sterk is to
oegenomen, vvergeleken me
et het
vvorige onderzzoek. Zij polst of de leerlingg daar vragen bij heeft.

•

De zorgleerkrracht geeft aan
n dat een meiisje gepest wo
ordt op school en vermoedtt dat haar
((over)gewichtt een aanleiding is.

6.5.1.2 Kernactiviiteit Vraagvverhelderingg
Samen m
met de cliënt,
t, de school of
o een netwerrkpartner dee problemen inventariserren, systematisch in
kaart breengen en ontrafelen. Opllossingsalterrnatieven verrkennen en die
d toetsen aaan een mogelijk
aanbod.
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•

Een leerling blijkt
b
heel gem
motiveerd om aan zijn eet‐ en
e bewegingspatroon te weerken. Zijn do
oel is: vijf
kilo afvallen. In
I een gesprek wordt uitgeeklaard of dit realiseerbaar
r
is, en zo ja, opp welke manie
er. Er
w
wordt ook bekeken welke ondersteuning
o
g hij thuis en op school krijgt.

•

Een meisje zeegt dat ze volggens haar gepeest wordt omwille van haarr gewicht. Ze zziet haar overrgewicht
aals de oorzaakk dat ze er nikks van bakt in de les LO. Ze geeft aan datt ze zich niet leekker voelt in haar vel
een dat ze gem
makkelijk begin
nt te snoepenn op momente
en dat het niet zo goed gaa t.

6.5.1.3 Kernactiviiteit Info en
n advies
Het inform
meren en han
ndelingsgerich
ht advies geveen over keuzem
mogelijkheden
n en gedragsaalternatieven en
e
eventueeel het aanradeen van bepaald
de hulp aan dde cliënt of aan
n personen uit de leefomgeeving.
•

SSoms volstaatt een geruststtelling of inforrmatie over ee
etgewoonten opdat de leerrling het gevo
oel heeft:
‘‘Ik kan er zelf wat aan doen
n!’.

6.5.1.4 Kernactiviiteit Diagno
ose
Een op syystematische wijze
w
opgebou
uwd, geobjecttiveerd en ged
detailleerd bee
eld van de prooblematiek en
n de
onderwijssnoden van eeen leerling. He
et centrum neeemt zowel verhelderende, onderkennendde als indicere
ende
diagnostiische vraagsteellingen op en
n maakt bij de analyse hiervvan gebruik va
an wetenschapppelijk veranttwoorde
methoden
n en, waar diee voorhanden zijn, van vasttgelegde standaarden. Het centrum werkkt waar nodig
g samen
met exterrnen. De diagn
nostiek resulteert in een addvies aan de betrokkenen.
b
•

De leerling en
n de CLB’er ko
omen tot de vaaststelling datt de elemente
en die werdenn aangebrachtt in de
vvraagverheldeering nog geen goed zicht bbieden op hett ontstaan en het blijven beestaan van hett
probleem. In samenspraak met het team
m wordt beslo
oten tot een diagnostisch trraject dat zal bestaan
b
uit gesprekken én het bijho
ouden van eenn zelfmonitoring dagboek.

•

In een teamgeesprek worde
en de verschill ende hypothe
eses over de oorzakelijke
o
enn instandhoud
dende
ffactoren van het
h probleem getoetst aan de verzameld
de informatie. Een aantal hhypothesen worden
uitgesloten. De
D teamleden formuleren eeen advies aan
n de leerling en
e de ouders.

6.5.1.5 Kernactiviiteit Netwerking
Het centrrum werkt sam
men met relevvante netwerkkpartners in fu
unctie van de begeleiding
b
vaan de leerling
g en de
ondersteu
uning van oud
ders, de schoo
ol of personen uit de leefom
mgeving.
Het curattieve netwerkk in de gezondheidzorg is heeel uitgebreid. Daarom is het belangrijk ddat de CLB’ers deze
partners kennen en weeten welke be
etekenis zij vooor de leerlingg kunnen hebb
ben belangrijkk. Het blijft oo
ok de taak
van het C
CLB om de leerling ook na verwijzing
v
op tte volgen.
Wij pleiteen voor een go
oede multidissciplinaire tea mwerking. Op
p het momentt dat gedragsvverandering een
e
belangrijkk element vorrmt in de aanp
pak van gezonndheidsgerelaateerde vragen
n is de inbrengg van psychollogische
en maatsschappelijke disciplines
d
bela
angrijk. Net zoo goed is med
dische kennis belangrijk
b
in hhet onderzoekken van
leerprobeemen of gedraagsproblemen
n (vb. het aan deel van neurrologische com
mponenten off medicatie in
n het
gedrag off het leerprob
bleem). Het ka
an dan ook beelangrijk zijn om
o vragen uit een consult m
mee te nemen
n naar het
teamoverrleg of een vraaag, door de collega’s
c
aanggebracht, op te nemen met de leerling.

6.5.2 Kortduren de begeleiding, dat mag ook in PGZ
Als wij heet BVR over dee operationele
e doelstellingeen erop na lezzen, is kortdurrende begeleiiding een kern
nactiviteit
die CLB’eers in functie van
v onderwijsloopbaanbegeeleiding en he
et psychisch en sociaal funcctioneren van de
leerling m
mogen uitvoerren. De domeinen ‘preventtieve gezondheidszorg’ en ‘leren en stud eren’ vallen uit
u de
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boot. Datt roept twee vragen
v
op: (1) ‘Hebben de m
medische equ
uipes een taak
k in de kortdurrende begeleiiding?’ en
(2) ‘Hoe kkunnen we daan leerlingen helpen
h
die meet vragen rond
d hun gezondheid zitten?’.

6.5.2.1 Medische equipes do
oen al aan kkortdurende
e begeleidin
ng
De leerlin
ngenbegeleiding in het CLB is per definitiie multidisciplinair, in alle begeleidingsdo
b
omeinen. Zon
nder de
inbreng vvan de artsen en verpleegku
undigen zoud en we geen behoorlijk
b
handelingsgerichtt traject kunn
nen lopen
bij het op
pnemen van hun
h vragen en noden rond ppsychosociaall functioneren
n of de onderw
wijsloopbaan. In dat
opzicht doen de medissche equipes dagelijks
d
aan lleerlingbegele
eiding en realiseren ze ook alle kernactivviteiten
dering, informeren en advisseren, diagnosstiek, netwerk
king en kortduurende begele
eiding) die
(onthaal, vraagverheld
nden aanbod zijn
z beschreveen. Kortom, de ‘medische disciplines’
d
dooen niet alleen
n aan PGZ.
voor het leerlinggebon

6.5.2.2 Ook kortd
durende beggeleiding bijj vragen ron
nd gezondh
heid
We blijveen evenwel zittten met de moeilijkheid
m
daat een leerlingg die op vlak van
v zijn gezonddheid vragen heeft,
enkel zou
u kunnen geho
olpen worden
n indien zijn onnderwijsloopb
baan of psychosociaal functtioneren in he
et
gedrang zzouden komen. Dat vinden wij een te ennge aflijning vaan de kortdurende begeleidding, want zo wordt
een écht preventief haandelen onmo
ogelijk.
Daarom p
pleiten wij ervvoor om kortd
durende bege leiding van ge
ezondheidspro
oblemen expliiciet op te nem
men in
het kernaaanbod van dee CLB’s. Dat vraagt op zijn bbeurt om een aanpassing van het BVR opp de operationele
doelen vaan CLB’s.
Het doel van kortduren
nde begeleiding in PGZ is w
welomschreven: we willen de
d leerling onddersteunen om volop
n gezondheidsstoestand (vb.. obesitas,
te participeren aan waat er in de klass en op schooll gebeurt, ookk al maakt zijn
et) dat niet altijd eenvoudigg. Curatie is met andere
prikkelbaare darm syndroom, het vollgen van een sspecifiek diee
woorden niet het doel van kortdure
ende begeleid ing door een CLB; het doel is het (gedraggsmatige)
ment’ van de somatische ge
ezondheidstooestand en de effecten daarrvan op het daagelijks functiioneren in
‘managem
de klas, o
ook als er niet meteen een probleem op de onderwijslloopbaan of het
h welbevind en dreigt. Dit doel
wordt do
oor de hele mu
ultidisciplinairre equipe in e en CLB gerealliseerd. Ook op dit domein willen we beggeleiding
immers n
niet verhalen op
o de inspann
ning van een oof enkele disciiplines. Deze vorm
v
van korttdurende begeleiding
zal een m
meerwaarde vo
ormen voor de leerling, en doet geenszin
ns afbreuk aan onze draaiscchijffunctie.

7 Atttesten
Een aantaal opleidingen
n mogen leerlingen volgenss de wetgeverr maar volgen als ze daar licchamelijk gescchikt voor
bevonden
n worden (vb.. vrachtwagen
nchauffeur). LLeerlingen die voeding hantteren moeten gezond zijn, opdat
o
ze
niet onbeedoeld andereen zouden bessmetten via d e voeding die
e ze bereiden (attest
(
voedseelveiligheid). Behoort
B
het uitsch
hrijven van licchamelijke gesschiktheidsatttesten tot de opdrachten
o
va
an het CLB? W
Wij meenden binnen
b
een aantaal randvoorwaaarden deze vraag
v
positief te kunnen be
eantwoorden. Wij verwijzenn hiervoor naa
ar het
standpun
nt dat de VCLB
B‐Koepel recent publiceerd e.

8 Veerder bo
ouwen op
o het grondplaan
In deze teekst werden concrete
c
conto
ouren voor prreventieve gezondheidszorg getekend. D
De invulling wo
ordt mee
bepaald d
door de prioriiteiten die we als CLB‐sectoor willen legge
en voor de volgende beleidssperiode (vb. expliciet
werken ro
ond kansenbeevordering) en
n maatschapppelijke evoluties. In die zin blijft
b
PGZ voorrtdurend in be
eweging,
maar heb
bben we toch een stabiele basis.
b
Wij hoppen hiervoor een
e bijdrage te hebben geleeverd.
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Toch stellen ook wij vaast dat er moggelijk nog meeer vragen open liggen dan dat
d er beantw
woord werden, zoals de
b
p akket uit te vo
oeren, de rol van
v de verpleeegkundige, de
e
tijdsbesteeding en verdeling om het beschreven
specifiekee betekenis vo
oor kansarme
en, het multidiisciplinaire we
erken …
Wij hopen dat deze tekkst ook een aa
anzet kan zijnn om met deze
e vragen verde
er te gaan.
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10 Bijjlage: dee verken
nnende nota vaan de De
epartem
menten WVG
W
en
n Onderwijs
De opdraacht van de Centra
C
voor Leeerlingenbeggeleiding op vlak
v
van preve
entieve gezonndheidszorg: een
algemeen
n kader

I.

Sittuering: naaar een door Onderwijs
O
en
n gezondheidszorg gedragen visie oop de rol van
n CLB
in het realisereen van preveentieve gezoondheid

Deze verrkennende no
ota wordt gesschreven vanuuit de nood aan
a duidelijkh
heid over de oopdrachten van
v de
CLB en iin het licht vaan de probleeemverkenning
ng rond leerlin
ngenbegeleidiing die in 20009 binnen On
nderwijs
is opgesttart.
Preventieeve gezondheeidszorg is eeen van de 4 bbegeleidingsdo
omeinen voo
or CLB (zie deecreet van 1
decembeer 1998 betrefffende de cen
ntra voor leerrlingenbegeleeiding, verder CLB-decreett genoemd). Het
preventieeve gezondheeidsbeleid, waaaronder de ppreventieve gezondheidsz
g
org valt, worrdt in Vlaanderen
geregeld door het deccreet van 21 november
n
20003 betreffend
de het preven
ntieve gezonddheidsbeleid, verder
oemd.
preventieedecreet geno
Deze notta heeft tot doel
d de visie van
v Volksgez ondheid en Onderwijs
O
op
p preventieve gezondheidzzorg
binnen dde schoolconttext af te stem
mmen én de rrol van de CL
LB en de scho
ool hierin te vverduidelijken.
Het conccept leerlingeenbegeleidingg is momenteeel in evolutie. Bedoeling van
v deze evollutie is om dee
kerntakenn inzake leerllingenbegeleiiding van ondder meer scho
ool en CLB duidelijker
d
te omschrijven en het
concept te laten aanslluiten bij de problemen
p
inn de samenlevving van vand
daag, zoals zee zich aandien
nen in het
v
de 4 beggeleidingsdom
meinen binneen het huidige CLB-decreeet. Specifiek voor het
onderwijs. Dit geldt voor
begeleidiingsdomein preventieve
p
gezondheidszoorg is deze affstemming no
odig om een ssluitender co
ontinuüm
te krijgenn van gezonddheidsbevordeering, vroegddetectie en –in
nterventie tott begeleiding of ‘curatie’.
Uitgang
gspunten
Er wordtt rekening gehouden met volgende uitggangspunten:
1. Doel vvan leerlingen
nbegeleiding is
i het bevordderen van hett welbevinden
n van leerlinggen nu en in de
d
toekom
mst waardoorr de basis worrdt gelegd vaan alle leren zodat
z
zij doorr hun schoollo
loopbaan heeen de
compeetenties kunnen verwerven
n en versterkeen die de gro
ondslag vormen voor een aactuele en
voortddurende ontw
wikkeling en maatschappeli
m
lijke participaatie (zie artikeel 4 en 5, §1 vvan het CLB-decreet).
Doel vvan het preventieve gezon
ndheidsbeleid is het bevord
deren, bescheermen en behhouden van de
d
9
gezonddheid , om zo
o gezondheid
dswinst te reaaliseren op Vllaams bevolkingsniveau (dd.i. Vlamingen
n langer
en beteer laten leven
n). Niet alleen
n via acties biinnen de gezo
ondheidszorgg (op vlak vann
gezonddheidsbevorddering en ziekktepreventie),, maar ook biinnen beleidssdomeinen buuiten de
gezonddheidszorg, d.i.
d facettenbeeleid10 (zie preeventiedecreeet). Het preveentieve gezonndheidsbeleid
d ten
aanzienn van schoolggaanden maaakt deel uit vaan het Vlaamse preventiev
ve gezondheiddsbeleid.
Bij de oprichting vaan de CLB is er voor geoppteerd het preeventieve gezzondheidsbeleeid ten aanzieen van
ntegreren in de
d CLB-werkking. Dit werd
d decretaal veerankerd in hhet CLB-decreet en
schoollgaanden te in
9

Er worddt uitgegaan vaan een brede WHO-definitie
W
van gezondheeid.

Facettenbeleid in het kader van het preventieve ggezondheidsbeleid: beleid datt buiten het doomein van de
gezondheeidszorg valt en
n bijdraagt tot het bevordereen, beschermen
n of behouden
n van de gezonndheid.

10
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het preeventiedecreeet (CLB zijn van
v rechtswegge erkend alss organisaties met terreinw
werking, CLB
B zijn een
prevenntieorganisatiee binnen het Logo-netwerrk).
2. Het prreventieve geezondheidsbeleid van de V
Vlaamse overh
heid vertrekt vanuit een co
collectieve ben
nadering,
en vannuit objectiveeerbare noden
n. Dit verondderstelt een aaantal program
mmatische inittiatieven.
3. Er zijnn meerdere partners betrokken bij leerllingenbegeleiiding: de rolverdeling tusseen o.a. de sch
hool, het
CLB, de pedagogissche begeleidingsdienst m
moet duidelijk zijn. Bovend
dien kan prevventieve
gezonddheidszorg in
n de school niiet geïsoleerdd worden van
n de bredere gezondheidsz
g
zorg. Er moeten
daarom
m ook zeker afspraken
a
gem
maakt wordenn met schooll-externe acto
oren (bijvoorbbeeld huisarttsen,
centra voor geesteliijke gezondheeidszorg). Coomplementariiteit staat in beide
b
gevallenn centraal.
à
4. De inzzet van het CLB is in principe multidis ciplinair. Ditt multidiscipliinaire werkenn geldt voor àlle
begeleiidingsdomein
nen, ook voor het begeleiddingsdomein preventieve gezondheidszzorg. Ook
samenw
werking tusseen discipliness over de versschillende beegeleidingsdom
meinen heenn is noodzakelijk.
5. Consuulten in het kaader van prevventieve gezoondheidszorgg zijn geen doel op zich, enn hebben niet alleen
een som
matische finaaliteit.
6. De oppdrachten van
n de CLB worrden op proffessionele en klantvriendellijke wijze uittgevoerd, met
aandaccht voor volddoende en duiidelijke comm
municatie oveer de inhoud van de opdraachten en de manier
waaropp ze worden uitgevoerd.
u
7. Het aggentschap Zo
org en Gezon
ndheid sluit, vvoor het ondeersteunen van
n de preventiieve gezondh
heidszorg
voor scchoolgaanden
n, convenantten of beheerrsovereenkom
msten af met organisaties. Zij staan dan
n onder
meer inn voor docum
mentatie, info
ormatie en addvies, voor heet ontwikkeleen en onderhoouden van
methodieken en maaterialen en voor
v
het ondeersteunen van
n de implemeentatie ervan. Het doel hieervan is
het reaaliseren van gezondheidsw
g
winst door heet verhogen van
v de kwaliteeit van de preeventieve
gezonddheidszorg teen aanzien van schoolgaannden.
8. Bij de hertekening van
v de opdraacht van CLB
B op vlak van
n preventieve gezondheidzzorg, mag de aandacht
voor hhet begeleidin
ngsdomein preventieve gezzondheid niet afnemen, wel
w integendeeel. Volgende
probleemgebieden vragen
v
immeers een groeieende aandach
ht van het CL
LB: chronischhe aandoeninggen en
n ontwikkelinggsstoornissen
n (kleuters en
n lagere schoool),
handiccaps, leermoeilijkheden en
adolesccentenprobleematiek (secundair onderw
wijs) en geesteelijke gezond
dheid in het allgemeen.
Algemen
ne randvoorrwaarden11
Om te koomen tot een
n nieuwe visiee moeten bij dde bovenstaaande uitgangsspunten voorr preventieve
gezondheidszorg in de
d schoolconttext een aantaal randvoorw
waarden ingev
vuld worden:
mschrijvingen
n, bijvoorbeeeld voor term
men als
- Het is belangrijk geebruik te makken van dezelffde begripsom
ondheidsbevo
ordering’ (zie definities in het
h preventieedecreet). Nuu gebruikt meen op
‘prevenntie’ en ‘gezo
verschiillende plaatssen verschillende begripsoomschrijvingeen
- Om dee gezondheidd te kunnen bevorderen, b eschermen en
n behouden, is het bewakken van de gezondheid
een esssentiële voorw
waarde. Bewaaken houdt oondermeer heet monitoren van determinnanten en ind
dicatoren
voor ggezondheid op
p individueel en collectieff niveau in. Om
O impact te kunnen hebbben op de evo
olutie
van dee gezondheid moet men im
mmers een beeeld hebben van
v de (evolu
utie van de) ge
gezondheid biij
individduen en groep
pen.

Waar nodig en zinvoll wordt verder in de tekst in cursief aanged
duid aan welkee voorwaarde(nn) moet voldaaan worden
om een bepaald aspect in
i deze visie tee kunnen realisseren.

11
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- Om heet preventievee gezondheid
dsbeleid ten aaanzien van schoolgaanden
n te realiserenn, werkt het CLB
C
nauw ssamen met dee school. Waaar relevant, slluit dit beleid
d aan bij de prrioriteiten uitt het Vlaamsee
(gezonndheids)beleidd (o.a. Vlaam
mse gezondheiidsdoelstellin
ngen en actiep
plannen, prior
oritaire
begeleiidingstaken zoals
z
de nodeen op vlak vann geestelijke gezondheid,
g
leer –en ontw
wikkelingssto
oornissen,
leerlinggen met chro
onische aando
oeningen, adoolescentenpro
oblematiek) en
e werken schholen en CLB
B
daarvooor samen meet externe acttoren (bijvoorrbeeld Logo’s, partnerorgganisaties, anddere organisaties met
terreinw
nwerking (zie preventiedeccreet)).
- De meethodieken, ontwikkeld
o
vo
oor de CLB een hun opdraccht op het vlaak van prevenntieve
gezonddheidszorg (o
o.a. standaard
den) hebben eeen meer form
mele basis no
odig (statuut een proceduree voor
totstanndkoming), en
n er is afstem
mming nodig m
met andere ontwikkelinge
o
en op vlak vann onder meer
diagnoostiek (ProDiaa, VAPH).
II.

Eeen algemeen
n kader voorr preventievee gezondheiidszorg op school, ondeersteund doo
or de
CL
LB.

Een prevventief gezon
ndheidsbeleid op school daat vertrekt vaan een uniform en planmaatig aanbod voor
v
populatiees of doelgroepen, heeft de
d grote meerrwaarde dat ieedereen uit de doelgroep bbereikt wordt, in
tegenstellling tot een louter vraaggeestuurd modeel, waarbij men verondersstelt dat iederreen (even) mondig
m
is
en op gellijke wijze dee weg naar hu
ulp- en zorgveerlening kentt. Tegelijk kan
n zorg op maaat worden geeboden
volgens eeen continuüüm van intenssiteit, in functtie van objecttiveerbare no
oden. Zo worrdt het mogellijk om in
te spelenn op de noden
n van de totalle groep van schoolgaand
den (al dan nieet in functie vvan de leeftijd
d), van
subgroeppen (al dan niiet in functie van de onderrwijsrichting,, de socio-eco
onomische om
mgeving, een
n
specifiekk risico) en vaan de individu
uele leerling ((en zijn omgeeving).
Op die m
manier kan geestreefd naar meer differenntiatie in het aanbod in fu
unctie van de specifieke keenmerken
van een sschoolpopulaatie.
Deze invvalshoek zou,, samen met een
e vraaggesttuurde werkin
ng, op compllementaire wiijze deel moeeten
uitmakenn van een gezzondheidsbeleeid op schoool.
Om, verttrekkende van
nuit noden, een
e preventieef gezondheid
dsbeleid op scchool te voerren, ontwikkeelen de
school heet CLB ene eventuele
e
and
dere partners verschillendee acties: de scchool en het C
CLB gaan, op
p basis
van ondeer meer een omgevingsana
o
alyse van de sschool (d.i. siituatieschets zowel op poppulatie- als op
p
individueeel niveau), saamen na waar er prioritairr acties nodigg zijn.
Acties kuunnen zich siitueren zich op
o de volgendde niveau’s:
educcatie (vb. wat is gezonde vvoeding)
struccturele maatregelen (vb. w
werken aan eeen positief sch
hoolklimaat: vvoldoende frruit
voorrzien bij de middagmaaltij
m
d)
o regellgeving (vb. afspraken
a
opnnemen in hett schoolreglem
ment: vb. afsppraak dat op
woen
nsdag alleen fruit gegeten mag worden
n tijdens de sp
peeltijd, gedraagsregels vasttleggen
met een bepaaldee klas)
oorverwijzingg en begeleidin
ng (vb. consu
ulten in het kkader van prevventieve
o vroeegdetectie, do
gezo
ondheidszorg: vb. overgew
wicht detecterren.)
en kunneen gericht zijn
n op:
o
o

o
o
o
o

de leeerling(en) (vb
b. op vraag vvan een leerlin
ng tips geven over gezondde voeding)
de kllas (vb. met de
d klas een enngagementsverklaring ond
dertekenen om
m niet te roken)
de scchool (met in
nbegrip van dde leerkrachteen) (vb. meed
doen met de aactie ‘fruit op
p school’)
de omgeving (vb.. afspraken m
maken met dee ouders over gezonde voeeding)

De keuzee van prioritaaiten gebeurt op basis vann objectiveerb
bare noden en
n behoeften een het uitwerken van
oplossinggen gebeurt bij
b voorkeur op
o basis van wetenschapp
pelijk onderbo
ouwde methoodieken. Dezze
prioritaitten kunnen veerschillen van
n situatie tot situatie.

24

Het aanbbod van CLB
B binnen het preventieve
p
ggezondheidsb
beleid van een
n school kan schematisch
voorgestteld worden in
n vier kwadraanten (zie onnderstaand sch
hema 1):
•
•

•
•

Kwaadrant A: een basis-onderssteuningsaanbbod van het CLB
C naar hett schoolbeleidd toe om sam
men een
prevventief beleid uit te werken
n;
Kwaadrant B: een ondersteunin
ngsaanbod vaan het CLB naar
n het schoolbeleid toe oom samen eeen
prevventief beleid uit te werken
n op basis vann specifieke noden.
n
Dit aaanbod is subssidiair aan het
basissaanbod ten aanzien
a
van de
d school en iis niet uniforrm (d.i. het aaanbod kan veerschillen tusssen
schoolen en CLB’ss);
Kwaadrant C: een basisaanbod
d van de CLB dat geldt voor alle scholeen en CLB, geericht op de
leerliing(en);
Kwaadrant D: een
n aanbod van het CLB naaar bepaalde (ggroepen) leerlingen of eenn bepaalde leeerling,
waarrbij men vastsstelt dat het basisaanbod
b
nniet volstaat of
o niet opporrtuun is.

Binnen hhet basisaanbod en het speecifiek aanbood ten aanzien
n van leerlinggen (kwadrannt C en D) ku
unnen
individueele contacten
n met de leerliing (al dan niiet in aanweziigheid van dee ouders) geoorganiseerd worden.
w
In
principe worden dezee individuele contacten, off contacten in
n het kader vaan preventievve gezondheiidszorg
multidiscciplinair doorr de CLB uitggevoerd. Welkke discipliness erbij betrokken worden, is afhankelijkk van de
noden enn behoeften.
Consulteen in het kadeer van preven
ntieve gezonddheidszorg ku
unnen gerichtt zijn op:
-

rrisico- of pro
obleemdetectiie;
bbewaken van
n (determinan
nten van) gezoondheid op in
ndividueel vlak;
m
monitoring: gegevens
g
aan
nleveren voorr de omgevinggsanalyse (belang van regiistratie!);
bbegeleiding (o
o.a. geven vaan informatie op maat, gevven van adviees, handelingssgerichte actiies
(toeleiden tott gepaste zorgg));
ooriëntering of
o doorverwijzzing.

De mate waarin deze consulten ingebed zijn inn de bredere context
c
van het
h gezondheiids- en zorgb
beleid in
de schoool en in de muultidisciplinaiire werking (een dus mee gestalte krijgen
n binnen de oopbouw van
verschilleende acties in
n het kader vaan preventieff gezondheidssbeleid), is mee bepalend vvoor de efficciëntie
ervan.
Het vindden van een goed
g
evenwich
ht tussen de 4 kwadranten
n met inbegriip van een gooede – contin
nue onderlingge afstemmin
ng, kan betekenen dat er vverschuivingeen nodig zijn in het huidigge aanbod van
n
consultenn door artsen
n en verpleegkkundigen in hhet kader van
n preventievee gezondheidsszorg.

Algemeeen kan gesteldd worden dat:
•
•

Het basisaanbod (kwadranten A en C) verpplicht is aan te
t bieden doo
or de CLB, veerplicht te aanvaarden
doorr de school en
n in kwadran
nt C verplichtt is voor de leeerling(en).
Het specifiek aan
nbod (kwadraanten B en D)) verplicht is aan te bieden
n door de CL
LB. Het speciifiek
plicht te aanv
vaarden door de school.
aanbbod ten aanzieen van de leeerling (kwadraant D) is verp

De inhouud van het veerplichte aanb
bod kan bepaaald worden door
d
de overheid.
De mate waarin de ovverheid deze invulling doeet, en dus een
n deel van hett aanbod als vverplicht oplegt, is
een van dde elementen
n die in deze nota
n ter discuussie staat. Wat
W dat betreftt moet, in verrgelijking met de
situatie vvandaag, gezo
ocht worden naar
n een nieuuw evenwichtt. Er zal bij dat zoeken naaar een nieuw
evenwichht rekening gehouden
g
worrden met ondder andere dee volgende eleementen:
-

eernst van hett risico of pro
obleem;
m
mate waarin het CLB een zinvolle en eefficiënte bijd
drage kan leveeren;
m
mate waarin er een ander,, voor de betrrokkene toeggankelijk, aanb
bod is;
m
mate waarin de vraag of het
h probleem onderbouwd
d is;

25

-

oomkadering van
v de schoo
ol en capaciteiit van het CL
LB.

Deze eveenwichtsoefening geldt ook voor conssulten in het kader
k
van preeventieve gezzondheidszorrg (, die
door de ooverheid kun
nnen worden opgelegd (m
met aandacht voor
v
het meeest geschikte ttijdstip van deze
d
consultenn per leeftijd en per studieerichting en dde omstandiggheden en inh
houd ervan).
Schema 11: het aanbod
d van CLB op
p vlak van proogrammatisch
he preventieve gezondheiddszorg

SCHOOL
L

BA
ASISAANBO
OD

SPECIF
FIEK AANB
BOD

A

B

Voorbeeldeen:

Voorbeeldenn:

collectief tooezicht en colllectieve
maatregelenn in het kaderr van
besmettelijkke ziekten,
gezondheiddsbevorderingg op
school

Ondersteuniing door het CLB
van de schoool bij het nem
men van
maatregelen (op het niveaau van
de school off deelentiteit) rond,
drugsproblem
matiek, seksu
ueel
grensoverschhrijdend gedrrag,
suïcide, autoomutilatie)

(en deelentiteitten) &
omgeving
g

C

LE
EERLING(EN)

D

Voorbeeldeen:

Voorbeeldenn:

vaccinaties, consulten in
n het kader
van preventtieve gezondh
heidszorg,

toedienen innhaalvaccinatiies,
an obesitas bijj
opvolgen van
bepaalde leerrlingen, opvo
olgen
van een leerlling met een
chronische zziekte

individueel toezicht en in
ndividuele
maatregelenn in het kaderr van
besmettelijkke ziekten,
gezondheiddsbevorderingg op
school

Kwadran
nt A: basisaaanbod ten aanzien van d
de school
Vanuit dde overheid kuunnen, binneen het gezonddheidsbeleid van
v een scho
ool, bepaalde thema’s word
den
olen, in functtie van nodenn en de prioriiteiten die gellden voor allee schoolpopu
ulaties.
opgelegdd aan alle scho
Deze kunnnen gebaseeerd zijn op prrioriteiten uitt het Vlaamsee gezondheidssbeleid (o.a. V
Vlaamse
gezondheidsdoelstelliingen en actieeplannen).
m
inn het kader van
v besmettellijke ziekten ((profylaxe) beehoort
Collectieef toezicht en collectieve maatregelen
tot het basisaanbod van
v een CLB ten aanzien vvan de schooll..

Kwadran
nt B: specifiiek aanbod ten
t aanzien van de scho
ool in functie
e van de nodden van de school
s
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Het speccifiek aanbod van CLB, geericht op onddersteunen vaan de school, is subsidiair aaan het basisaanbod
ten aanziien van de school en is nieet uniform vooor alle CLB’’s en alle scho
olen. Een CL
LB zal in bep
perkte of
sterke mate betrokken
n en/of initiaatiefnemer zijjn bij de conccrete uitvoering van dit aaanbod. De inzzet van
n principe multidisciplinaiir. De aard (inhoud) en om
mvang (doelggroep en intensiteit)
het CLB hiervoor is in
van de innzet van het CLB
C hangt on
nder meer aff van het them
ma, de aard vaan de actie, dde kenmerken
n van de
doelgroeep of het risicco en de capaciteit van hett CLB. De beeschikbare cap
paciteit en exxpertise in de CLB kan
zo efficiëënter ingezet worden.
Wat hierinn de taakverdelling is tussen CLB
C en PBD, zzal ook uitgekllaard worden bijij de herdenkingg van het conceppt
leerlingenbbegeleiding. Er wordt
w
rekening gehouden met dde beschikbare disciplines en expertise bij elkk van deze partnners.
Kwadran
nt C: basisaaanbod ten aanzien van d
de leerling(een)
Het basissaanbod van een CLB t.a.v. de leerlingg (en) heeft to
ot doel de gezzondheid, grooei en ontwikkkeling te
evaluerenn en tijdig (prreventief) in te
t spelen op bbepaalde risicco’s. Dit basisaanbod omvvat:
-

-

iinventariseren, opvolgen en
e interpreterren van indiccatoren, risico
ofactoren en bbeschermend
de
ffactoren voor de gezondh
heid, groei enn ontwikkelingg op individu
ueel vlak en oop populatien
niveau
(gezondheidssindicatoren, omgevingsannalyse…). Diit houdt ondeer andere screeening12 in;
aaanbieden vaan individuelee adviezen enn individuele preventie;
p
aaanbieden vaan vaccinatiess.

Verwijzeend naar de siituatie op van
ndaag omvat dit basisaanb
bod onder meeer het individ
idueel toezich
ht en
individueele maatregelen in het kad
der van besmeettelijke ziektten (profylaxee), de consultten in het kad
der van
preventieeve gezondheeidszorg en vaccinaties.
v
Dit basissaanbod, dat geldt
g
voor allle leerlingen ((van bepaaldee cohortes) in
n een schoolppopulatie, beh
houden
als onderrdeel van een
n preventief gezondheidsb
g
beleid op scho
ool is noodzaakelijk omdatt:
1) het toeelaat leerlingeen te detecterren voor wie dit basisaanb
bod niet volsttaat om de geezondheid te
bevorderren, bescherm
men en behou
uden.
2) het eenn continue monitoring
m
mo
ogelijk maaktt op populatieniveau (d.i. de leerlingenp
npopulatie van
n de
school): oop systematissche wijze wo
ordt de gezonndheidstoestaand, het gezo
ondheidsgedraag en de ontw
wikkeling
van de leeerlingen (d.i. de uitdrukkiing van de inddividuele resp
pons op het generieke
g
aannbod), geëvalueerd op
een aantaal indicatoren
n. Die gegeveens vormen m
mee de onderbouw van een omgevingssanalyse en maken
m
het
mogelijk om schoolsp
pecifieke nod
den en aandacchtspunten vaast te stellen. Ze zijn een w
waardevolle bron
b
voor het invullen het specifiek aan
nbod (kwadraant B en D).
Een belang
ngrijke succesfacctor voor monitooring is het besttaan van een deg
egelijk registratiiesysteem. Opera
rationele ICTondersteunning moet prioriitair praktijkonndersteunend zijijn en bijna auttomatisch epidem
miologische beleeidsgegevens aannleveren
voor CLB
B, school en overrheid.
Kwadran
nt D: specifi
fiek aanbod ten
t aanzien van de leerlling
Een aanbbod van actiees op maat vo
oor specifiekee doelgroepen
n of individuele leerlingenn wordt ontw
wikkeld op
vraag vann een individu of een groeep, of op basiis van specifiiek vastgestelde noden.

Screeneen is een van de
d methodieken
n in het prevenntief gezondheeidsbeleid waaarbij personen die niet ziek zijn, op
systematissche wijze worrden onderzoccht om risico’s of aandoeninggen vroegtijdigg vast te stellenn en op die maanier erger
te voorkoomen en het efffect van behan
ndeling of beggeleiding te verrgroten. Omdaat screenen perr definitie gebeeurt bij
personen die in principee gezond zijn, en men dus ni
niet op voorhan
nd kan weten welke
w
personen
en binnen de doelgroep
risico lopeen en welke niiet, is het veran
ntwoord, en zeelfs logisch, daat screenen beh
hoort tot het bbasisaanbod ten aanzien
van een w
welomschreven
n (sub)populatiie.
12
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Dit aanbbod is bedoeldd voor leerlin
ngen waarvooor het andere aanbod (kwaadranten A, B en C) niet volstaat
v
o de gezond
dheid te handdhaven en om
m tot een opttimale groei een ontwikkeling te
of niet oppportuun is om
komen. H
Het heeft tot doel een leerrling of een kkleine groep leerlingen met bijzondere noden intenssiever te
begeleideen met het oo
og op een inh
haalmanoeuvr
vre opdat het basisaanbod terug kan voolstaan (bijvoo
orbeeld
inhaalvacccinaties).
Groeit deeze subgroep
p aan, dan bettekent dit datt het basisaan
nbod ontoereikend is en m
moet worden
bijgestuuurd.
Binnen ddit aanbod sittueren zich oo
ok (bijkomennde) contacteen in specifiek
ke situaties. D
De specifieke situaties
kunnen bbetrekking heebben op:
-

vvaststellingen
n tijdens voorrgaande conta
tacten;
m
multidisciplin
naire aanpak van
v leermoeiilijkheden en ontwikkelinggsstoornissenn;
vvragen of pro
oblemen eigeen aan de adoolescente leveensfase;
vvragen en pro
oblemen op gebied
g
van geeestelijke gezondheid;
bbegeleiding van
v leerlingen
n met chronissche aandoen
ningen;
sspecifieke risico’s aan de schoolloopba
s
aan of –keuzee…
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