
VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

 

 
GEEF KINDEREN HUN JEUGDARTSEN EN JEUGDVERPLEEGKUNDIGEN TERUG! 

Nooit was de belangstelling voor CLB zo groot als tijdens het afgelopen jaar. Om scholen op een veilige manier 

open te houden, aarzelden de CLB’s niet om zich voluit in te zetten voor het contactonderzoek. Zo belden de CLB’s 

dit schooljaar al meer dan 50.000 (ouders van) positief geteste leerlingen op om te beoordelen of er op school of 

internaat een risico was op transmissie van het coronavirus. Als gevolg van deze risico-inschatting contacteerde 

het CLB meer dan 200.000 (ouders van) leerlingen om hen te informeren en te sensibiliseren voor de quarantaine 

en de noodzakelijke testen.  

De jeugdarts en -verpleegkundige in het CLB waren altijd al aan zet om maatregelen te treffen na melding van een 

infectieziekte, zoals bijvoorbeeld na melding van een leerling met meningitis. Deze profylactische taken namen 

door corona ongeziene proporties aan. In volle crisis werden CLB’s verplicht hun kerntaken te herorganiseren: het 

contactonderzoek kreeg de hoogste prioriteit waardoor andere opdrachten noodgedwongen moesten wijken. Om 

kinderen op een veilige manier naar school te laten gaan, werkten jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en hun 

collega’s in het CLB met vereende kracht dag na dag, avond na avond, weekend na weekend. 

De derde golf luwt. Toch blijft de druk op de CLB’s heel groot, mede omdat de voorbije maanden een enorme 

achterstand is opgebouwd. Zo zijn onder meer tal van preventieve CLB-consulten niet uitgevoerd. Geplande 

monitoring, preventieve screenings en vroegdetectie van mentale gezondheidsproblemen en kwetsbare 

opvoedingscontexten werden opgeschort. Multidisciplinair samenwerken met andere teamleden binnen de 

opvolging van kinderen omwille van moeilijkheden in de brede ontwikkeling was moeilijk. De weerslag van de 

achterstand op de volksgezondheid is op dit moment nog niet meetbaar maar zal groot zijn. Bij volwassenen kan 

voor sommige zorgen een inhaalbeweging gemaakt worden maar voor kinderen in volle ontwikkeling is dat veel 

moeilijker. Het missen van het juiste moment om preventief in te grijpen, maakt de schade onomkeerbaar. 

Om met de beschikbare beperkte middelen een zo groot mogelijke gezondheidswinst te realiseren voor de gehele 

populatie - in casu kinderen en jongeren - wordt de zorg immers best ‘getrapt’ georganiseerd. Deze getrapte zorg 

bestaat uit een stevige basis van gezondheidspromotie, -preventie, vroegsignalering en vroeginterventie 

aangeboden door professionals in de CLB’s en andere preventie- en eerstelijnsdiensten, aangevuld met een 

dienstverlening die varieert in schaal en intensiteit naarmate kinderen kwetsbaarder zijn. Deze aanpak draagt bij 

tot het gezond, kansrijk en veilig opgroeien en ontwikkelen van zoveel mogelijk kinderen, wat de nood aan meer 

gespecialiseerde hulp vermindert en bijgevolg de druk op tweede- en derdelijnsdiensten (zoals ziekenhuizen) op 

termijn verlaagt. 

Het is ondertussen duidelijk dat het aanbod van psychiatrische hulp voor kinderen vandaag, nog meer dan in het 

verleden, ontoereikend is. Het bijkomend budget dat de federale regering voor psychiatrische bedden voorziet, 

helpt tijdelijk het topje van de ijsberg het hoofd te bieden. Maar laten we nu niet enkel over psychiatrische bedden 

praten. Hoe kunnen we zoveel mogelijk kinderen met psychische problemen kwaliteitsvol helpen? Wat is nodig 

om de mentale gezondheid van alle kinderen te bevorderen? Dit zijn noodzakelijke vragen om te bouwen aan een 

stevige basis en zo de ijsberg te helpen afkalven. 

 

De CLB’s staan vandaag in de schijnwerpers door hun bewonderenswaardige inzet voor het contactonderzoek. 
Het is tijd om de schijnwerpers te richten op (de hiaten die ontstaan zijn in) de reguliere werking van het CLB, 
onder meer: 

• op de mogelijkheid die alle ouders krijgen om vragen te stellen over de ontwikkeling en opvoeding van 
hun kleuter aan de jeugdverpleegkundige tijdens het CLB-consult; 

• op de performante screening van het zicht en het gehoor; 

• op de jeugdarts die samen met de ouder(s), leerling, school en eventuele behandelaars zoekt naar 
passende maatregelen zodat de leerling met (mentale en andere) gezondheidsproblemen optimaal kan 
participeren op school;  
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• op het CLB-consult voor het derde secundair onderwijs waar samen met de jongere antwoorden worden 
gezocht op vragen over hun groei (fysiek en mentaal) of een haperende ontwikkeling;  

• … 

 

“Geef kinderen en jongeren hun jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen terug!” dat is ons pleidooi voor de start 

van het komende schooljaar. Na meer dan een jaar contactonderzoek voor Covid-19 snakken deze hoogopgeleide 

experten ernaar om hun oorspronkelijke taken binnen de jeugdgezondheidszorg weer op te nemen. We roepen 

daarom op om bij de eventuele zoektocht naar een effectieve en efficiënte Covid-19-vaccinatiecampagne voor 

jongeren rekening te houden met de noodzaak om het reguliere aanbod van het CLB zo snel mogelijk te herstellen. 

Logistieke keuzes dienen gemaakt te worden binnen het bredere kader van de algemene volksgezondheid en niet 

enkel met het oog op de snelle vaccinatie van een grote groep jongeren. 

 

Geschreven door: 

Ann Devriendt, wetenschappelijk medewerker VWVJ, jeugdarts  

Ann Keymeulen, wetenschappelijk medewerker VWVJ, jeugdverpleegkundige  

Anouk Vanlander, wetenschappelijk medewerker VWVJ, jeugdarts  

Katelijne Van Hoeck, coördinator VWVJ, jeugdarts 

 

Onderschreven door: 

Zie lijst in bijlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen: 

Katelijne Van Hoeck katelijne.vanhoeck@vwvj.be  

Anouk Vanlander anouk.vanlander@vwvj.be  
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