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INLEIDING    

 

Situering van dit rapport 

 
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de laatste jaren sterk in beweging. Deze ontwikkelingen zijn niet 
alleen ingegeven door demografische evoluties en wijzigingen in het patroon van gezondheid en 
gezondheidsproblemen van kinderen en jongeren. Ook het belang van de context waarin kinderen 
opgroeien voor hun gezondheid, groei en ontwikkeling wordt in toenemende mate erkend door 
zorgverstrekkers en door het beleid.  
 
De groei en ontwikkeling van een kind verlopen immers niet volgens een unieke sequens. Van bij de 
eerste celdelingen is het ontwikkelingsproces het resultaat van de permanente interactie van „nature‟ 
(de kiem, het aanwezige genetische potentieel) en „nurture‟ (de omgeving in de ruimste zin van het 
woord) die zowel stimulerend als remmend kan werken en bepaalt of een beschikbaar potentieel 
(teveel) geprikkeld dan wel (teveel) afgeremd wordt.   
 
In de eerste jaren van dit groei- en ontwikkelingsproces vervult Kind en Gezin voor de doelgroep van 
jonge kinderen en hun gezinnen een belangrijke ondersteunende rol. De medische preventie die in het 
kader van de huisbezoeken en raadplegingen voor het jonge kind in de consultatiebureaus (CB) wordt 
aangeboden maakt hier deel van uit. 
  
Anno 2010 stellen er zich voor het preventieve zorgaanbod van Kind en Gezin twee belangrijke 
uitdagingen. Er is nood aan: 
 

 Enerzijds een toetsing van de inhoud en de prioriteiten van het huidige aanbod aan recente 
wetenschappelijke bevindingen en internationaal geldende aanbevelingen, en dit voor de 
doelgroep van Kind en Gezin als geheel, en de verschillende subdoelgroepen in het bijzonder; 

 Anderzijds een grondige reflectie over de wijze waarop Kind en Gezin het preventieve 
zorgaanbod voor haar doelgroep en subdoelgroepen bij voorkeur organiseert, met bijzondere 
aandacht voor het type en de timing van specifieke werk- en zorgmethodieken, 
competentieprofielen en taakverdeling van CB-medewerkers, het optimaal benutten van 
multidisciplinaire mogelijkheden, en het zorgen voor aansluiting van het eigen zorgaanbod 
met dat van andere zorgverstrekkers en diensten. 

 
 
 

Rationale en doelstelling van de onderzoeksopdracht 

 
Het “Strategisch project preventieve zorg Kind en Gezin” (ministerieel besluit van 29 april 2008) wil 
tegemoetkomen aan deze uitdagingen. De directe aanleiding voor dit strategisch project is het acute 
probleem van een te beperkte instroom van artsen in de consultatiebureaus, en de te verwachten 
gelijkaardige problemen van instroom van vrijwilligers en regioverpleegkundigen in de toekomst. 
 
De doelstelling van deze opdracht is een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te bieden wat 
betreft de actuele “best practice” in het preventieve zorgaanbod voor de doelgroep van Kind en Gezin, 
en dit op vijf deelaspecten (zie verder).  
 
Dit wetenschappelijk onderbouwd antwoord veronderstelt: 
 

 Een actualisering en aanpassing aan de recente Vlaamse context van beschikbare nationale 
en internationale preventieve EBM richtlijnen voor de doelgroep jonger dan 3 jaar; 

 De aanvulling van vastgestelde hiaten in beschikbare preventieve richtlijnen met eigen EBM 
reviews. 



INLEIDING STATE OF THE ART PGZ 0 – 3 

 

6 

De volgende deelaspecten van het preventieve zorgaanbod zijn voorwerp van dit onderzoek, met 
name: 

 
 Deelaspect 1: 

- de anamnese en het klinisch lichamelijk nazicht van zuigelingen en peuters expliciet 
vanuit preventief standpunt 

- het opvolgen van de groei van het kind 

- het opvolgen van de ontwikkeling van het kind 

- het opvolgen van het zintuiglijk functioneren van het kind 
 

 Deelaspect 2: 

- het beschermen van het kind tegen infectieziekten 
 

 Deelaspect 3: 

- het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling/verwaarlozing/misbruik 
(medische invalshoek, complementair aan pedagogische en psychosociale aspecten) 

 
 Deelaspect 4: 

- het psychisch functioneren van het gezin (o.a. post-natale depressie, agressie, 
verslaving, …) 

 
 Deelaspect 5:  

- een up-to-date advies en begeleiding op het vlak van gezondheidspromotie 
(verzorgingsadvies, voedingsadvies, ongevallenpreventie en ook een begeleiding 
daarin voor gezinnen die daar nood aan hebben) 

 
 
Dit wetenschappelijk onderbouwd antwoord moet aangeven: 
 

 Welke de noodzakelijke preventieve onderzoeken zijn voor alle kinderen, welke de optionele 
onderzoeken zijn bij bepaalde vaststellingen en welke de bijkomende onderzoeken zijn voor 
specifieke groepen; 

 Per preventief onderzoek: 
o het beste moment 
o de beste werkmethodiek 
o de beste zorgmethodiek 
o de noodzakelijke tijdsduur 
o het vereiste competentieprofiel van CB-medewerkers 
o het benutten van multidisciplinaire mogelijkheden 

 Welke de sterkte is van de wetenschappelijke evidentie (conform de EBM-werkwijze) voor de 
verschillende onderdelen van het antwoord. 

 
 
Om de hoger vermelde doelstellingen te realiseren wordt een stapsgewijze procedure gevolgd, naar 
analogie met de werkwijze die in de Nederlandse “Programmeringsstudies Effectonderzoek 

Jeugdgezondheidszorg” werd toegepast.
1
 

 
 
Deze procedure omvat de volgende stappen: 
  

(1)  identificatie van het domein van het literatuuronderzoek in termen van geselecteerde JGZ-
activiteiten;  

(2)  werkwijze van het systematische literatuuronderzoek betreffende de geselecteerde JGZ-
activiteiten;  

(3)  analyse van de gevonden wetenschappelijke literatuur per JGZ-activiteit; en  
(4)  formuleren van een advies i.v.m. de noodzakelijke preventieve onderzoeken. 

                                                 
1
  Programmeringsstudie Effectonderzoek Jeugdgezondheidszorg. GGD Nederland, LCOKZ, Inst. MGZ Erasmus Universiteit, 

TNO Preventie en Gezondheid, 2000 
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Grenzen van de onderzoeksopdracht 

 
De omschrijving van de onderzoeksopdracht, met name ”Onderzoek naar een wetenschappelijke 
state of the art op het vlak van de preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar” geeft 
niet alleen zicht op de focus van dit onderzoek, maar ook op de begrenzing ervan. 
 
 

 Wetenschappelijke state of the art 
 
De onderzoeksopdracht spitst zich in de eerste plaats toe op het bieden van een 
wetenschappelijke onderbouwing voor een toekomstig preventief medisch zorgaanbod van Kind 
en Gezin. In overeenstemming met de opdracht worden op basis van deze wetenschappelijke 
zoektocht tot op een zeker niveau van concretisering uitspraken en aanbevelingen geformuleerd 
over de inhoud en de organisatie van de preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 
jaar. Het rapport formuleert aanbevelingen over het aantal, de inhoud en de timing van contacten 
in het preventief aanbod, en maakt voor zover dit relevant is een oplijsting van aan te bevelen of 
beloftevolle instrumenten en methodieken om in dit kader toe te passen. Bovendien wordt een 
kader gecreëerd om, aansluitend bij de noden van de doelgroep, de differentiëring van het 
zorgaanbod verder uit te bouwen, en wordt een aanzet gegeven tot een nieuwe vorm van 
taakverdeling tussen artsen en regioverpleegkundigen.  
 
Het rapport biedt geen gedetailleerde omschrijving van alle opdrachten tot op het niveau van de 
concrete praktijk in het consultatiebureau (bv. welke instrumenten/methodieken worden gekozen, 
welke beslissingscriteria moeten bij deze instrumenten/methodieken gehanteerd worden, welke 
tijdsinvestering en welke concrete taakverdeling moet voor deze activiteiten voorzien worden). 
Een uitwerking op een dusdanig gedetailleerd niveau vereist protocollering van alle relevante 
activiteiten, en waar nodig afstemming met partners van het professioneel netwerk. Het is 
wenselijk dat Kind en Gezin, samen met haar partners, prioriteit geeft aan de ontwikkeling van 
dergelijke protocollen, en dit voor de thema‟s waarvoor dit nog niet of onvoldoende is gebeurd. De 
“wetenschappelijke state of the art” die in dit onderzoeksrapport wordt samengevat kan hiervoor 
de wetenschappelijke basis bieden.  
  
 

 Preventieve gezondheidszorg 
 

In het huidige aanbod van Kind en Gezin is preventieve gezondheidszorg, samen met 
opvoedings- en gezinsondersteuning, onderdeel van het beleidsdomein “preventieve 
gezinsondersteuning”. Uit de gedetailleerde omschrijving van de onderzoeksopdracht blijkt dat het 
de bedoeling was om in de eerste plaats de preventief medische en paramedische aspecten van 
het zorgaanbod in dit beleidsdomein uit te werken, zonder daarom de samenhang met de 
opvoedings- en gezinsondersteuning uit het oog te verliezen. 
   
 

 Kinderen onder de 3 jaar 
 

Hoewel in de opdracht enkel de kinderen zelf als doelgroep worden genoemd, is het evident dat 
hiermee ook hun directe omgeving bedoeld wordt, en in de eerste plaats hun directe verzorgers. 
Zonder wetenschappelijke uitspraken te willen doen over de opdrachten van opvoedings- en 
gezinsondersteuning, is het onvermijdelijk gebleken om bij het wetenschappelijk uitdiepen van 
sommige preventief medische taken ook de link te leggen naar de opvoedings- en gezinscontext. 
Meteen wijst dit ook op de grote interne samenhang van beide begeleidingsdomeinen in het 
bredere beleidsdomein van de “preventieve gezinsondersteuning”.  
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Totstandkoming van dit rapport 

 
Dit studierapport is tot stand gekomen dank zij de inbreng van medewerkers van verschillende 
disciplines, die elk één of meerdere thematische literatuurstudies voor hun rekening hebben genomen, 
of hierin een consistente bijdrage hebben geleverd. 
Het gaat om de volgende medewerkers (in alfabetische volgorde; allen zijn arts, tenzij anders 
vermeld):  
 

Dr. Marie Boonen, Dr. Nancy Devogelaer, Dr. Cécile Guérin, Dr. Roos Leroy (tandarts), de 
heer Mathieu Roelants (statisticus), Dr. Janis Schaerlaekens, mevrouw Sigrid Van den 
Branden (master psychologie), Dr. Corinne Vandermeulen en Dr. Arlette Wouters. 

 
De neerslag van deze literatuurstudies werd per onderwerp ter beoordeling voorgelegd aan minstens 
twee thema-specifieke experts. Hun commentaren werden zo maximaal mogelijk verwerkt in de finale 
teksten van literatuurstudie.  
Het ontwerp van samenvattend rapport werd voorgelegd aan experts in de jeugdgezondheidszorg, en 
aan vertegenwoordigers van enkele beroepsgroepen die tot het professioneel netwerk behoren van de 
consultatiebureaus van Kind en Gezin, met name de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
(VVK), Domus Medica, en de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg 
(VWVJ). 
De inhoudelijke en redactionele verantwoordelijkheid van het rapport en de literatuurstudies ligt bij de 
coördinator van de onderzoeksopdracht (Prof. Karel Hoppenbrouwers). 
Van de volgende experts werden commentaren ontvangen (in alfabetische volgorde): 
 

Mevrouw Betty Bakker (verpleegkundige, RIVM, Centrum Jeugdgezondheid), Dr. Katleen 
Ballon (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Leuven), Prof. Magda Boere-Boonekamp 
(jeugdarts, Health Technology and Services Research, Universiteit Twente), Dr. Bettie 
Carmiggelt (jeugdarts, RIVM, Centrum Jeugdgezondheid), Prof. Ingele Casteels 
(Kinderoftalmologie, K.U.Leuven), Prof. Rita Craen (Kinderendocrinologie, UGent), Prof. Hugo 
De Boeck (Kinderorthopedie, VUB), Prof. Dirk Deboutte (Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 
UAntwerpen), Prof. Dominique Declerck (Kindertandheelkunde, K.U.Leuven), Prof. Paul De 
Cock (Kinderneurologie, COS Leuven, en Jeugdgezondheidszorg, K.U.Leuven), Prof. Jean 
De Schepper (Kinderendocrinologie, UGent, VUB), Prof. Daniel Dewolf (Kindercardiologie, 
UGent), Prof. Frans Ferron (Jeugdgezondheidszorg, Universiteit Maastricht), Prof. Marc 
Gewillig (Kindercardiologie, K.U.Leuven), Dr. Frans Govaerts (huisarts, Domus Medica), Prof. 
Remy Hirasing (Jeugdgezondheidszorg, Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. Piet Hoebeke 
(Kinderurologie, UGent), Dr. Wike Lijs (jeugdarts, RIVM, Centrum Jeugdgezondheid), Prof. 
Lea Maes (Maatschappelijke Gezondheidszkunde, UGent), Prof. Luc Martens 
(Kindertandheelkunde, UGent), Prof. Pierre Moens (Kinderorthopedie, K.U.Leuven), Dr. Frans 
Pijpers (jeugdarts, RIVM, Centrum Jeugdgezondheid), Prof. Hein Raat 
(Jeugdgezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum, Universiteit Rotterdam), Prof. Menno 
Reijneveld (Sociale geneeskunde, Universiteit Groningen), Dr. Karen Smets (huisarts, Domus 
Medica), Dr. Marie-Laure Snoeys-Gielen (kinderarts, VVK), mevrouw Ingrid Staal 
(verpleegkundige, GGD Zeeland), Dr. Henk van Stel (epidemioloog, Universiteit Utrecht), Prof. 
Griet Van Buggenhout (Menselijke erfelijkheid, K.U.Leuven), Dr. Anja Van Campenhout 
(Kinderorthopedie, K.U.Leuven), Prof. Stephan Van den Broucke (Gezondheidspsychologie, 
K.U.Leuven en Universiteit Maastricht), Prof. Yvan Vandenplas (Kindergeneeskunde, VUB), 
Prof. Dirk Vanderschueren (Endocrinologie, K.U.Leuven), Dr. Katelijne Van Hoeck (jeugdarts, 
VWVJ), Prof. Karla Van Leeuwen (Gezins- en Orthopedagogie, K.U.Leuven), Prof. Inge Zink 
(ORL-logopedie, K.U.Leuven). 

 
Coördinatie: 

Prof. Karel Hoppenbrouwers (Dienst Jeugdgezondheidszorg, K.U.Leuven)  
 
Eindredactie: 

Prof. Karel Hoppenbrouwers, Dr. Cécile Guérin, Mevrouw Sigrid Van den Branden, Dr. Nancy 
Devogelaer, Prof. Paul De Cock 
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Indeling van dit rapport 

 
Vooraleer tot de bespreking van de geselecteerde JGZ-activiteiten over te gaan, wordt eerst een 
overzicht gegeven van de achtergrond en de modellen, tegen het licht waarvan de besluiten van 
literatuurstudie en de hierbij aansluitende aanbevelingen werden geformuleerd (Hoofdstuk I). 
 
 
Vervolgens wordt een algemeen werkmodel voor het consultatiebureau voorgesteld (Hoofdstuk II), 
en een overzicht gegeven van de inhoud en samenstelling van het kinddossier (Hoofdstuk III).  
 
 
Conform aan de verschillende deelaspecten (1 t.e.m. 5) van de studieopdracht, worden in vijf 
opeenvolgende hoofdstukken de volgende thematieken behandeld: (i) de signalering van de meest 
relevante aandachtsgebieden van de lichamelijke gezondheid, groei en ontwikkeling (Hoofdstuk IV), 
(ii) vaccinatie en preventie van infectieziekten (Hoofdstuk V), (iii) het opvolgen van (vermoeden van) 
kindermishandeling (Hoofdstuk VI), (iv) de effecten van het psychisch functioneren van het gezin op 
de gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind, met bijzondere aandacht voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het psychisch functioneren van het kind (Hoofdstuk VII), en (v) een 
algemeen kader voor de verschillende niveaus van gezondheidseducatie in het aanbod preventieve 
gezondheidszorg (Hoofdstuk VIII). 
 
 
Tot slot wordt een advies geformuleerd met betrekking tot het programma preventieve 
gezondheidszorg in het consultatiebureau (Hoofdstuk IX). Dit advies is tevens als een samenvattend 
document opgevat dat apart van de andere hoofdstukken kan gelezen worden.  
 
 
Deze rapportering is gebaseerd op een aantal thema-specifieke literatuurstudies, die alle als bijlagen 
genummerd werden en in een aparte bundel zijn opgenomen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Leuven, 14 juli 2010 
 
  
 
Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers 
Dienst Jeugdgezondheidszorg 
Katholieke Universiteit Leuven 
Kapucijnenvoer 35, 1

e
 verdieping 

B-3000 Leuven 
 
e-mail: karel.hoppenbrouwers@med.kuleuven.be 
www.kuleuven.be/jeugdgezondheidszorg 
Tel: 016 33 68 73 
Fax: 016 33 68 83 
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HOOFDSTUK I 

ACHTERGROND EN MODELLEN 

 
 
Het opmaken van een wetenschappelijke “state of the art” en het formuleren van aanbevelingen over 
de inhoud en de organisatie van een preventief zorgaanbod voor kinderen jonger dan 3 jaar, vereist 
heldere definities en de keuze van concepten en modellen om dit zorgaanbod op een coherente 
manier te (helpen) structureren. 
 
In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats verwezen naar een internationaal geldende definitie van 
jeugdgezondheidszorg (§I.1). In overeenstemming met gangbare modellen in de 
gedragswetenschappen worden gezondheid, groei en ontwikkeling benaderd vanuit transactioneel 
perspectief (§I.2). Verder worden risicofactoren, beschermende factoren, risicoprocessen en 
risicoperioden gedefinieerd (§I.3), met het oog op de operationalisering van deze begrippen in het 
zogenaamde balansmodel (§I.4). Tot slot wordt een getrapt model voorgesteld om het zorgaanbod 
voor kinderen jonger dan 3 jaar flexibel en gedifferentieerd vorm te geven (§I.5).  
 

 

 

I.1.  Wat is jeugdgezondheidszorg? 

 
Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren 
te beschermen, te bewaken en te bevorderen, en dit zowel op het lichamelijke, het cognitieve als het 
sociaal-emotionele vlak. Met het bereiken van deze doelstelling worden de noodzakelijke 
voorwaarden voor maximale ontwikkelingskansen gecreëerd om later volwaardig maatschappelijk te 
functioneren.  
Specifiek voor jeugdgezondheidszorg is enerzijds dat hierbij aandacht gaat naar de wisselwerking 
tussen kinderen/jongeren en hun materiële en immateriële omgeving, voor zover dit relevant is voor 
hun gezondheid, groei en ontwikkeling (het sociaal geneeskundige en ecologische perspectief), en 
anderzijds dat de maatschappij als geheel, en specifieke publieke en private organisaties in het 
bijzonder, betrokken zijn bij de realisatie van deze doelstelling (het „community-based‟ karakter). 
 
Voor jonge kinderen (tot de leeftijd van 3 jaar) wordt deze doelstelling gerealiseerd via het aanbod van 
preventieve gezondheidszorg dat Kind en Gezin doet in haar consultatiebureaus voor het jonge kind. 
 
 
Conform de definitie van de WHO, impliceert deze omschrijving dat men gezondheid opvat als een 
toestand van volledig lichamelijk, geestelijk (cognitief en emotioneel) en maatschappelijk (sociaal) 
welzijn, en niet slechts als de afwezigheid van ziekte of ander lichamelijk gebrek. 
 
Groei, gedefinieerd als een geheel van lichamelijke veranderingen met de leeftijd (onder meer 
geëvalueerd aan de hand van de meting van de hoofdomtrek, de lengte en het gewicht, en de 
evaluatie van puberteitskenmerken), is een zeer belangrijke en gevoelige indicator van de gezondheid 
van een kind en van de globale gezondheid van een hele bevolking. Een afwijkend groeipatroon of 
een gebrek aan evenwicht tussen groei en maturatie is niet alleen een signaal van een onderliggende 
ziekte of psychosociaal dysfunctioneren, maar kan ook een voorspellende factor of zelfs een 
determinant zijn voor latere gezondheidsrisico‟s of ziekten. 
 
Ontwikkeling is een uiterst complex proces van onder meer lichamelijke en geestelijke maturatie en 
het verwerven van vaardigheden in diverse domeinen (sociaal-emotioneel, motorisch, cognitief, taal-
spraak, creativiteit, lezen, rekenen, schrijven, … , deze lijst is vrijwel onbeperkt). 
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In het kader van deze doelstelling betekent: 
 

(1) Beschermen: alert zijn voor (gezondheids/groei/ontwikkelings-) bedreigingen, wat een 
anticiperende (pro-actieve) connotatie heeft en ook staat voor het vrijwaren van wat bereikt 
werd. 

 
(2) Bewaken: de monitoring, het meten van indicatoren van gezondheid, groei en ontwikkeling. Dit 

heeft tot doel de evolutie en fasen van groei en ontwikkeling op te volgen, waardoor (vroeg)tijdig 
afwijkende groei- en ontwikkelingspatronen kunnen worden herkend. Hiertoe behoort ook de 
gerichte screening naar gezondheidsproblemen/pathologie. 

 
(3) Bevorderen: het verbeteren of versterken van wat eerder bereikt werd op het vlak van 

gezondheid, groei en ontwikkeling. 
 
 
Elke actie die in het kader van jeugdgezondheidszorg wordt ontplooid is te definiëren vanuit drie 
verschillende invalshoeken, met name: 
 

 De inhoud:  
Acties kunnen gezondheidsbevordering beogen, verband houden met de signalering en 
preventie van ziekte en van stoornissen in de groei en ontwikkeling, of bijdragen tot de zorg 
voor het goede verloop van de groei en ontwikkeling; 

 

 De vorm:  
Acties kunnen kaderen in een uniform en universeel programma, of de vorm aannemen van 
maatwerk dat specifiek is ontworpen voor subgroepen (risicogroepen); 

 

 De doelgroep:  
Acties kunnen zich richten tot de volledige populatie, tot subgroepen met specifieke risico‟s of 
tot individuele kinderen.  

 
 
 

I.2.  Gezondheid, groei en ontwikkeling in transactioneel perspectief 

 
Binnen de jeugdhulpverlening heeft, onder invloed van het werk van de ontwikkelingspsycholoog 
Arnold Sameroff, enkele decennia geleden een belangrijke paradigmaverschuiving plaatsgevonden. 
Keek men voorheen bij problematische ontwikkeling of gedrag van kinderen veelal naar de 
ontwikkeling of het gedrag „an sich‟, dan werd vanaf dat ogenblik het kind in zijn geheel (inclusief zijn 
sociale omgeving) in ogenschouw genomen. Deze manier van kijken werd door Sameroff in 1975 voor 
het eerst omschreven als een “transactioneel” proces: ”Practically speaking, the infant is effecting his 
caretaking environment at the same time that the caretaking environment is effecting the infant” 
(Sameroff, 1975). 
 
In navolging van Sameroff zijn er verschillende theoretische transactionele modellen ontwikkeld 
waarin de uiteenlopende aspecten van de (sociale) omgeving en de invloed daarvan op de 
psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen worden samengebracht. Voorbeelden 
hiervan zijn het sociaal-ecologisch model van Bronfenbrenner en het ecologisch model van Belsky. 
Bronfenbrenner onderscheidt in de ecologische omgeving vier systemen, met name een micro-
(individueel), meso-(familie), exo-(gemeenschap/cultuur) en macrosysteem (maatschappij) 
(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Ceci, 1994). Belsky spreekt van drie centrale 
determinanten, te weten: de persoonlijke psychologische achtergrond van de opvoeder, de 
kenmerken van het kind, en de contextuele bronnen van stress en ondersteuning (Belsky, 1984). 
Deze transactionele modellen vloeien voort uit het zogenaamde nature/nurture debat dat in het 
midden van de 19

e
 eeuw onder meer door Charles Darwin op gang werd getrokken, en waarin vanuit 

diverse invalshoeken de wisselwerking tussen het genetische potentieel van de mens (nature) en zijn 
omgeving (in de ruimste zin van het woord)(nurture) werd bestudeerd (Darwin, 1859). 
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Transactionele ontwikkelingsmodellen hebben met elkaar gemeen dat zij de ontwikkeling van kinderen 
omschrijven als een dynamisch proces tussen kind, opvoeder(s) en omgeving. Er is sprake van een 
voortdurende wisselwerking tussen deze drie. Kinderen, opvoeders en de omgeving kunnen 
eigenschappen hebben die de ontwikkeling van een kind gunstig (beschermende factoren) of 
ongunstig (risicofactoren) beïnvloeden. Verbanden tussen risicofactoren enerzijds en ongunstige 
ontwikkelingsuitkomsten anderzijds zijn echter niet rechtlijnig. Dit verklaart ook waarom de groei en 
ontwikkeling van een kind niet volgens een unieke sequens verlopen. Van bij de eerste celdelingen is 
het groei- en ontwikkelingsproces immers het resultaat van de permanente wisselwerking van het 
aanwezige genetische potentieel van een kind en zijn omgeving die zowel stimulerend als remmend 
kan werken, en die bepaalt of een beschikbaar potentieel (teveel) geprikkeld dan wel (teveel) 
afgeremd wordt.  
Dit longitudinale perspectief van groei en ontwikkeling werd in 1989 door de Nederlandse 
ontwikkelingspsychologe Riksen-Walraven verder geconceptualiseerd in het zogenaamde 
levensloopmodel. Dit transactionele ontwikkelingsmodel gaat ervan uit dat elk aspect van het 
functioneren van een persoon kan worden begrepen in het licht van andere aspecten van die persoon 
en zijn omgeving, nu en in het verleden (Riksen-Walraven, 1989). De ontwikkeling van een baby tot 
volwassene kan getypeerd worden als een proces van opeenvolgende ontwikkelingstaken of opgaven 
die volbracht moeten worden. Om een ontwikkelingsopgave goed te kunnen volbrengen, moet er een 
balans zijn tussen taken en vaardigheden. Veerkracht, een responsieve en ondersteunende omgeving 
en beschermende factoren kunnen de balans in gunstige zin beïnvloeden. Stressvolle gebeurtenissen 
en pathologie kunnen het evenwicht ongunstig beïnvloeden (Bakker, 1998).  
 
Hoewel de meeste van deze transactionele modellen ontwikkeld werden in het kader van de 
ontwikkelingspsychologie en de opvoedingsondersteuning, worden ze in toenemende mate ook 
toegepast in de (jeugd)gezondheidszorg. Naast groei en ontwikkeling, is immers ook de gezondheid 
van een kind het resultaat van de voortdurende wisselwerking van kindfactoren en omgeving. Het is 
tegen de achtergrond van deze theoretische modellen dat de onderzoeksopdracht “wetenschappelijke 
state of the art van de preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder 3 jaar”, waarvan in dit 
rapport de neerslag is te vinden, werd uitgevoerd.  
 
De verdere operationalisering van deze transactionele ontwikkelingsmodellen (inclusief het 
levensloopmodel) gebeurt in volgende paragrafen, waar dieper wordt ingegaan enerzijds op 
“risicofactoren - beschermende factoren – risicoprocessen – risicoperioden”, en anderzijds op het 
“balansmodel van Bakker” dat een kader biedt voor evaluatie en interventie.  
 
 
 

I.3.  Risicofactoren, protectieve factoren, risicoprocessen, risicoperioden 

 
In de hoger vermelde transactionele modellen worden de gezondheid, groei en ontwikkeling van 
kinderen opgevat als het resultaat van voortdurende wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. 
De al dan niet verstoorde gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen wordt in het kader van hun 
ecologisch systeem uitgedrukt in termen van blootstelling aan mogelijke risicoprocessen. Deze 
benadering werd op basis van uitgebreide literatuurstudie en expertoverleg in detail uitgewerkt door 
de zogenaamde Inventgroep in het rapport “Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en 
beter” (Hermanns, 2005). Hieronder een bondige neerslag van hun conclusies. 
 
Risico op processen die leiden tot groei-, ontwikkelings- en/of gezondheidsproblemen ontstaat op het 
moment dat er een cumulatie is van factoren die een bedreiging kunnen vormen voor de ontwikkeling 
van een kind: de zogenaamde risicofactoren.  
 
Een risicofactor wordt gedefinieerd als een kenmerk van kinderen, ouders, een omstandigheid of een 
gebeurtenis waarvan in goed opgezet onderzoek duidelijk is geworden dat er een verband bestaat 
met latere minder wenselijke ontwikkelingsuitkomsten van welke aard dan ook. Het gaat hierbij steeds 
om factoren die een zekere voorspellende waarde hebben ten opzichte van het probleem. In de 
literatuur zijn ondertussen tientallen risicofactoren geïdentificeerd, zowel op niveau van het kind zelf 
als in diens omgeving. Eén bepaald gezondheidsprobleem of probleem in de ontwikkeling kan 
voortkomen uit een scala van sterk uiteenlopende risicofactoren van psychosociale en somatische 
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aard. Het omgekeerde is dat één specifieke risicofactor verband kan hebben met een reeks van 
problematische uitkomsten (Hermanns, 2005). 
 
Er zouden geen aanwijzingen zijn dat aan de werking van bepaalde risicofactoren meer gewicht zou 
moeten toegekend dan aan andere. Het is het aantal factoren dat van belang is voor de kans dat zich 
een problematische ontwikkeling voordoet. Dit fenomeen wordt risicocumulatie genoemd. Na grondige 
literatuurstudie besluit de Inventgroep dat verschillende onderzoeken de gedachtegang ondersteunen 
dat niet zozeer welke risicofactoren of welke combinaties van risicofactoren, maar wel het aantal 
risicofactoren, de kans bepaalt dat een kind problemen ontwikkelt. Bovendien geldt dat bij cumulatie 
van problemen het resultaat vaak groter is dan de loutere optelsom van risicofactoren doet 
vermoeden. In de meeste studies blijkt dat bij een cumulatie van vier of meer risicofactoren in het kind 
of de omgeving de kans op een ontwikkelingsstoornis substantieel is. Dit werd onder meer 
aangetoond voor intelligentieontwikkeling, psychische en gedragsproblemen en delinquentie.  
De invloed van verschillende risicofactoren blijkt per ontwikkelingsmoment te verschillen. Factoren die 
chronisch binnen een bepaalde situatie aanwezig zijn blijken meer invloed op de ontwikkeling te 
hebben dan „acute‟ factoren die slechts een korte, maar soms zeer heftige, periode inwerken. 
(Hermanns, 2005) 
 
In de literatuur is er gaandeweg ook meer aandacht voor factoren die een „bufferende‟ rol kunnen 
spelen. Deze beschermende (of protectieve) factoren bestaan eigenlijk alleen in de context van 
risicofactoren. Van een beschermende factor spreekt men indien deze de relatie tussen een 
risicofactor en de verwachte problemen in de ontwikkeling modificeert. Protectieve factoren mogen 
niet verward worden met ontwikkelingsbevorderende factoren. Uit onderzoek blijken protectieve 
factoren de negatieve effecten van risicocumulatie voor een deel te kunnen opheffen. Of volledige 
uitschakeling van risicofactoren kan plaatsvinden is niet aangetoond. De richting die het 
gezondheidsprobleem of gedragsprobleem bij het kind neemt wordt hoogstwaarschijnlijk bepaald door 
de bovenvermelde wisselwerking tussen „nature‟ en „nurture‟, de vroege aanleg van het kind en de 
context waarin het kind zich ontwikkelt. Omdat de omgeving van het kind tot de periode van drie jaar 
in belangrijke mate bestaat uit het gezin (en kinderopvang) doen de risicofactoren voor een kind tot 
deze leeftijd zich voornamelijk voor op niveau van het kind zelf en op niveau van het gezin (en 
kinderopvang). Deze factoren spelen vanaf de zwangerschap en interageren alle met elkaar. Van 
belang is om zo vroeg mogelijk op dit soort processen in te spelen en problematische groei- en 
ontwikkelingstrajecten trachten om te buigen. 
 
Het inventariseren van risicofactoren of het opstellen van een risicoprofiel alleen in situaties waarin er 
sprake is van risicocumulatie, kan tot een effectieve en efficiënte vroegtijdige diagnostiek of 
signalering leiden. Dit is zeer waardevol, maar niet voldoende. De menselijke groei- en ontwikkeling 
(en de opvoeding van kinderen) zijn namelijk zeer complexe processen die zich over langere tijd 
afspelen en waarbij in de loop van de tijd zich allerlei invloeden in positieve en negatieve zin kunnen 
doen gelden. Bovendien zijn er in de ontwikkeling van een kind perioden aan te wijzen waarop het 
extra gevoelig is voor het ontwikkelen van bepaald problematiek (levensloopmodel). Deze perioden 
worden risicoperioden genoemd. Overigens zou je die voor ouders ook kunnen aanwijzen; een 
postnatale depressie doet zich bijvoorbeeld voor in een specifieke periode na de bevalling en kan van 
grote invloed zijn op de interaktie met het kind. Het is daarom nauwelijks mogelijk om op basis van 
risicoprofielen die kinderen of groepen aan te duiden die met zekerheid gedrag- of 
gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen. Tussen risicofactor en probleem ligt namelijk een 
risicoproces. En het zijn deze risicoprocessen die longitudinale opvolging vergen, en in het kader van 
de jeugdgezondheidszorg een aangrijpingspunt vormen voor opvolging en beïnvloeding. De auteurs 
van het Inventrapport waarschuwen daarom dat een rij van risicofactoren (de zogenaamde 
risicoprofielen) ons maar zeer beperkt in staat stelt om problematiek te voorspellen. Het in kaart 
brengen van risicoprocessen over de tijd (deels retrospectief en deels door het volgen van de 
ontwikkeling) is een betere manier om gezinnen te signaleren die hulp nodig hebben.  
 
In de literatuur zijn uiteenlopende overzichten van risicofactoren en beschermende factoren van kind 
en omgeving terug te vinden, die de meeste cruciale kind- en omgevingsfactoren met elkaar 
gemeenschappelijk hebben, en afhankelijk van de invalshoek een specifieke set van factoren aan de 
lijst toevoegen.  
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Een oplijsting van risico- en beschermende factoren voor een specifiek kind, in een specifieke 
omgeving en levensfase, en de identificatie van eventuele risicoprocessen over de tijd, heeft maar 
betekenis wanneer dit kadert in een beleid van signalering, diagnostiek en interventie. 
 
Het zogenaamde “balansmodel” biedt voor heel wat problematieken die in de jeugdgezondheidszorg 
aan bod komen mogelijk een operationeel kader. 
 
 
 

I.4.  Het balansmodel 

 
Het transactionele ontwikkelingsmodel en het levensloopmodel laten zien dat gezondheid, groei en 
ontwikkeling transactionele processen zijn waarop vele factoren van invloed zijn. Het zogenaamde 
“balansmodel”, dat door Bakker en collega‟s werd ontwikkeld in het kader van een samenhangend 
beleid van opvoedingsondersteuning is geënt op de inzichten en uitgangspunten van deze beide 
modellen (Bakker, 1997). 
 
De begrippen “draaglast” en “draagkracht” in het balansmodel zijn van belang om de wisselwerking 
tussen beschermende en risicofactoren, tussen ontwikkelingsopgaven en competentie, tussen 
individuele ontwikkeling en de sociale omgeving en tussen de verschillende socialisatiemilieu‟s (onder 
meer gezin, kinderopvang, buurt) in kaart te brengen.  
 
Het balansmodel geeft het samenspel weer tussen draagkracht en draaglast op micro-, meso- en 
macroniveau. De cumulatie van risicofactoren en hun verhouding met protectieve factoren doen de 
balans tussen draagkracht en –last in evenwicht blijven of doorslaan. Zowel de risico- als de 
protectieve factoren kunnen hun oorsprong vinden in het kind, de opvoeder en/of de omgeving. 
 
Tegen de achtergrond van het balansmodel kunnen de protectieve- en de risicofactoren voor de 
gezondheid, groei en ontwikkeling van een kind in kaart worden gebracht en kan de eventueel 
benodigde begeleiding of steun nauwgezet worden geanalyseerd (Bakker, 1997; Bakker, 1998). 
 
In onderstaande figuur 1 wordt het balansmodel visueel voorgesteld. 
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Figuur 1: Balansmodel (Bakker, 1997) 
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I.5.  Flexibilisering en differentiatie van het aanbod in functie van 
gesignaleerde noden 

 
Zorgmodellen met een getrapt aanbod, waarvan de graad van intensiteit en de mate van 
individualisering van de interventie verhoogt naarmate de nood aan zorg toeneemt, worden sinds 
enige jaren toegepast in diverse domeinen van de gezondheidszorg en onderwijs. Vertaald naar 
jeugdgezondheidszorg laat een dergelijk getrapt model toe om flexibilisering en differentiatie van het 
aanbod te voorzien in functie van de gesignaleerde noden van een kind en zijn omgeving, en dit onder 
de vorm van (1) een populatiegericht basisaanbod voor de hele populatie, (2) een supplementair 
aanbod voor subgroepen, en (3) een individueel (intensief en op maat gesneden) aanbod.  
 
In onderstaande figuur 2, worden de verschillende niveaus van dit getrapt model schematisch 
voorgesteld. 

Populatiegerichte
gezondheidsbevordering

Basisaanbod in functie van 
preventie en zorg

Basisaanbod in functie van vroegtijdige 
detectie van problemen/stoornissen:
• definitie van risicofactoren/profielen
• signalering en signaleringsinstrumenten

Maatwerk na signalering en/of bij risicoprofiel:
• Doelgroepgerichte gezondheidsbevordering
• Supplementair aanbod van preventie en zorg

Intensieve individuele begeleiding 
en/of doorverwijzing voor 
gespecialiseerde zorg

 
 
Figuur 2:  Schematische voorstelling van een getrapt zorgmodel, met een basisaanbod (groen), supplementair 

aanbod (geel) en een individueel aanbod (rood) 
(aangepast aan Positive Behavioural Interventions and Supports (PBIS) (www.pbis.org)) 

 
In de verschillende modellen waar een getrapt zorgaanbod gehanteerd wordt, zowel binnen 
gezondheidszorg als in het kader van onderwijs (vb. PBIS), wordt ervan uitgegaan dat ongeveer 80% 
van de doelgroep geen verhoogd risico kent en voor hen het basisaanbod zal volstaan, 15 à 20% een 
supplementair aanbod zal nodig hebben (individueel of in groep) omwille van verhoogd risico en bij 
slechts 3 à 5% het risico dermate hoog is dat intensieve individuele begeleiding vereist is.  
Hoewel deze proporties zullen variëren in functie van de problematiek waarop men het model wenst 
toe te passen, kunnen zij toch als uitgangspunt dienen voor de organisatie van de zorg op de 
verschillende niveaus.  
 
 
 

Het basisaanbod  

 
Het is een preventief en pro-actief beleid dat zich richt tot de volledige populatie van kinderen jonger 
dan 3 jaar, en hun gezinnen. Het omvat zowel een populatiegericht basisaanbod van 
gezondheidsbevordering als een basisaanbod (huisbezoeken, consulten, contact voor neonatale 
gehoorscreening (algo-contact), …) in functie van preventie en zorg voor de volledige doelgroep.  

http://www.pbis.org/
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Dit basisaanbod moet toelaten dat een maximaal aantal kinderen zich zonder noemenswaardige 
hindernissen kan ontplooien, en dit zowel wat de fysieke gezondheid, groei en ontwikkeling betreft, als 
op psycho-emotioneel en sociaal vlak. Voor deze groep kinderen is buiten dit basisaanbod geen 
bijkomende zorg nodig. 
 
Het basisaanbod beoogt niet alleen ondersteuning te geven aan ouders ten aanzien van de 
gezondheid, groei en ontwikkeling van hun jonge kind. Het is ook een opportuniteit om vroegtijdig 
signalen te detecteren die (kunnen) wijzen op verhoogde kwetsbaarheid en nood aan bijkomende 
zorg. Dergelijke populatiegerichte signalering dient te gebeuren op basis van, bij voorkeur op 
wetenschappelijke evidentie gebaseerde, risicofactoren en/of risicoprofielen/risicoprocessen, en indien 
dit mogelijk is aan de hand van gevalideerde signaleringsinstrumenten.  
 
Op deze manier kan uit de totale populatie een kwetsbare subgroep van kinderen geselecteerd 
worden die: 
 

 een beperkt aantal (minder ernstige) risico‟s kennen, waarvoor nog geen supplementair 
aanbod, maar wel extra aandacht, nodig is; 

 of een risicoprofiel en/of stoornis hebben dat een supplementair aanbod (maatwerk) vereist; 

 of een risicoprofiel en/of stoornis hebben dat een intensieve individuele begeleiding en/of 
doorverwijzing voor gespecialiseerde diagnostiek en zorg vereist. 

 
Dit basisaanbod moet van goede kwaliteit zijn en gebaseerd op wetenschap en expertise om een zo 
groot mogelijke groep kinderen een optimale gezondheid, groei en ontwikkeling binnen eigen 
mogelijkheden te garanderen. Dit universele aanbod is bovendien zeer noodzakelijk om het eventuele 
supplementaire en individuele aanbod voor kwetsbare kinderen te ondersteunen. Kinderen die met 
gunstig effect op de hogere echelons werden geholpen, moeten op dit universele aanbod kunnen 
terugvallen. 
 
 
 

Het supplementaire aanbod 

 
Dit is een aanbod op maat dat wordt aangeboden aan de kinderen voor wie het basisaanbod niet 
volledig voldoet om de gezondheid te handhaven en om tot optimale groei en ontwikkeling te komen. 
Het aanbod heeft als doel het kind en zijn omgeving intensiever te begeleiden met het oog op een 
inhaalmanoeuvre opdat het basisbeleid opnieuw kan volstaan. Dit aangepast beleid (maatwerk of 
doelgroepspecifiek uitgewerkt evidence-based programma) richt zich tot subgroepen van kinderen 
met bijzondere noden (risicoprofielen, stoornissen, ed.). 
De organisatie van preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen moet niet alleen in een 
kwaliteitsvol basisaanbod voorzien, maar ook structureel ruimte en tijd (middelen, personeel, vorming 
en samenwerking) voorzien om deze subgroepen van de totale populatie op maat en intensiever te 
begeleiden. Groeit deze subgroep te sterk aan, dan kan dit betekenen dat het basisbeleid 
ontoereikend is, en moet er op het basisniveau worden bijgestuurd.  
Het supplementaire aanbod heeft als eerste doel een terugstroom van „risicokinderen‟ naar het 
basisaanbod te realiseren. Voor een klein aantal kinderen zal dit maatwerk nog niet volstaan en dringt 
zich een individueel begeleidingstraject op.  
 

 

Het individuele aanbod 

 
Voor een beperkt aantal kinderen zullen, omwille van beperkingen (lichamelijk, cognitief, emotioneel, 
sociaal), het basis- en supplementaire aanbod niet volstaan om de gezondheid te handhaven en tot 
optimale groei en ontwikkeling te komen. In een individueel aanbod zullen experts, voornamelijk 
buiten de structuur van de preventieve zuigelingzorg, de gezondheid, groei en het 
ontwikkelingsproces ondersteunen door een geïndividualiseerd handelingsplan. 
Jeugdgezondheidszorg zal hier vooral als taak hebben een goed gedocumenteerde en voorbereide 
verwijzing naar externe zorgverstrekkers en/of diensten te verzekeren. 
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In dit verregaand geïndividualiseerd aanbod moet ook nagegaan worden of de gezinscontext nog 
toereikend is om de gezondheids-, groei- en ontwikkelingsdoelen te bereiken, en welke bijkomende 
interventies eventueel nodig zijn. 
      
Cruciaal in dit getrapte zorgmodel is de definitie van risicofactoren/risicoprofielen/risicoprocessen die 
de basis zijn voor signalering in de verschillende aandachtsgebieden, en voor de toegeleiding naar 
een hoger en intensiever niveau van zorg. Deze risicofactoren en beschermende factoren werden in 
het kader van het literatuuronderzoek geïdentificeerd en opgelijst, en zullen voornamelijk perinataal en 
in de eerste maanden na de geboorte geïnventariseerd dienen te worden. In volgend hoofdstuk zal 
een aanzet gegeven worden met betrekking tot de pistes die hierbij bewandeld kunnen worden. 
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HOOFDSTUK II 

EEN WERKMODEL VOOR SIGNALERING EN DIFFERENTIËRING 
VAN HET AANBOD IN HET CONSULTATIEBUREAU 

 
De kracht van een organisatie als Kind en Gezin is de laagdrempeligheid van haar aanbod, het brede 
bereik ervan en de timing. Dit aanbod wordt immers gedaan in een kritische periode in de levensloop 
van mensen, een „window of opportunity‟ waarin ouders het meest openstaan voor hulp en 
verandering op vrijwillige basis. Naarmate zij langer aan hun lot overgelaten worden, nemen angst en 
schaamte toe en de bereidheid om hulp te vragen of te ontvangen in verhouding hiermee af.  
Kind en Gezin bevindt zich dus in een bevoorrechte positie, en kan van hieruit inspelen op de al dan 
niet geuite nood aan advisering en ondersteuning van ouders en hun kinderen zeer vroeg in het 
ontwikkelingsproces.  
  
 
Tegen de achtergrond van eerder aangehaalde theoretische modellen (namelijk de transactionele 
benadering, de balans van risico- en beschermende factoren, en getrapte zorg) kan Kind en Gezin 
zich profileren als een voorziening die niet alleen preventieve basiszorg biedt voor alle kinderen en 
hun gezinnen, maar ook een belangrijke bijdrage levert bij de correcte doorstroming van jonge 
kinderen naar meer gespecialiseerde zorg. Dit kan ze bereiken door te investeren in een 
basisgezondheidszorgbeleid voor alle kinderen, en een flexibel en gedifferentieerd aanbod voor 
kinderen met specifieke noden. Dit laatste moet er voor zorgen dat zo weinig mogelijk kinderen 
(moeten) doorstromen naar de meer gespecialiseerde, en meestal ook duurdere zorgvoorzieningen 
met hun lange wachtlijsten. Bovendien is de efficiëntie van de meeste preventieve en curatieve 
interventies het hoogst naarmate hiermee vroeger gestart kan worden.  
 
 
Vroeg signaleren is dus de boodschap. In tegenstelling tot het ziektemanagement dat zich toespitst op 
het beheersen van symptomen en de behandeling van ziekte om gezondheidswinst te boeken (curve 
in de linker figuur 3), kan volgens het paradigma van preventie, via vroegdetectie van relevante 
klinische signalen potentieel een veel grotere gezondheidswinst geboekt worden. Wanneer in de 
toekomst ook in toenemende mate vroegdetectie op preklinisch niveau (moleculair) mogelijk wordt, 
dan kan de gezondheidswinst door preventie nog verder toenemen (d.w.z. verdere verschuiving naar 
links op de curve in de rechter figuur 3). 
 

 

 
 

 

 

Figuur 3. Paradigmata van management (linker figuur) en preventie (rechter figuur) van ziekte, zoals 
voorgesteld door de National Institutes of Health in het kader van een visie op kostenbeheersing in 
de gezondheidszorg (Zerhouni, 2008)  
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Om echte gezondheidswinst te boeken moet het signaleren onderdeel zijn van een keten, waarin 
opeenvolgend een vroegtijdige inventarisatie van risicoconstellaties en risicoprocessen in een 
kinddossier plaatsvindt (§II.1), gevolgd door het gedifferentieerd operationaliseren van de weg van 
risicoconstellatie, over signaal, tot interventie en/of doorverwijzing (§II.2), en ketenzorg en een hoog 
bereik bij hulpmijdende gezinnen (§II.3). 
 
 
 

II.1.  Het kinddossier: inventarisatie van risicoconstellaties kort na de geboorte 

 
Vroegtijdige signalering vereist vroege inventarisatie van risico‟s en risicoconstellaties. Dit houdt in dat 
het kinddossier in een consultatiebureau zo spoedig mogelijk na de geboorte samengesteld moet 
kunnen worden op basis van de overdracht van gegevens vanuit de kraamkliniek en de 
pediater/huisarts, en op basis van informatie verkregen bij de ouders. Algemeen geldende richtlijnen 
met betrekking tot het klinisch onderzoek van de pasgeborene (zie verder, hoofdstuk III), en een 
performant (bij voorkeur elektronisch) systeem van gegevensuitwisseling tussen alle zorgverstrekkers 
(gynaecologen, vroedvrouwen, kinderartsen, huisartsen, K&G) die betrokken zijn bij de zorg van 
kinderen tijdens de pre-, peri- en postnatale periode, zouden de opbouw van dergelijk kinddossier 
aanzienlijk vergemakkelijken en de kwaliteit en volledigheid ervan verhogen.  
 
Bij aanvang van de begeleiding zou het consultatiebureauteam idealiter minimaal moeten kunnen 
beschikken over de volgende informatie (zie §III2: het kinddossier):  

 Een familiale anamnese. Dergelijke anamnese wint alleen maar aan belang, en dit in het licht 
van het transgenerationele karakter van heel wat problemen bij kinderen, en tegen de 
achtergrond van groeiende kennis over de biologische impact (neurobiologisch en 
epigenetisch) van omgevingsfactoren op de groei en ontwikkeling van kinderen;  

 Informatie over het medisch verloop van de zwangerschap en de bevalling, en beleving ervan;  

 Gegevens voortvloeiend uit het klinisch onderzoek van de pasgeborene;  

 Kenmerken van de sociale en economische situatie van het gezin; 

 Een beeld van de medische en psychische voorgeschiedenis van de ouders.  
 
Deze eerste inventarisatie van mogelijke risicofactoren geeft aanleiding tot een soort “baseline 
risicoconstellatie”, tegen het licht waarvan zorg kan worden geboden en evoluties kunnen worden 
opgevolgd. Het is van groot belang dat dergelijke inventarisatie kan ingebed worden in een steunend, 
vertrouwenwekkend contact met in gesprekstechnieken getrainde regioverpleegkundigen. Kind en 
Gezin beschikt met haar gezinscontacten potentieel over de ideale setting om deze inventarisatie in 
de eerste weken na de geboorte te realiseren. 
 
 
 

II.2.  Risicoconstellatie - signaal - interventie: differentiatie en multidisciplinaire 
indicatiestelling 

 
De weg tussen risicoconstellatie, signaal en interventie is niet altijd eenvoudig vast te leggen en moet 
soms verregaand geïndividualiseerd worden. De aanwezigheid van een risicofactor is op zich nog 
geen signaal om tot een beslissing of overleg over te gaan. Een signaal is op te vatten als een 
belangrijke aanwijzing (gebaseerd op een specifieke risicoconstellatie) dat er mogelijk een probleem 
zou kunnen ontstaan of al bestaat. 
 
Een visualisering van deze gedifferentieerde weg vanaf het verzamelen van informatie en het 
identificeren van een risicoconstellatie, over signalering naar interventie is terug te vinden in 
onderstaande figuur 4. Dit proces omvat verschillende opeenvolgende stappen, namelijk (i) het 
identificeren van risicoconstellaties, (ii) het formuleren van een signaal, (iii) een bewuste afweging met 
het oog op eventuele actie, en (iv) doorverwijzing of interventie. 
 
In onderstaande paragrafen, en verder in dit rapport, worden vooral de CB-arts en de 
regioverpleegkundige expliciet genoemd als CB-medewerkers die de opdrachten van preventieve 
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gezondheidszorg voor jonge kinderen en hun gezinnen ter harte nemen. Uiteraard doen zij dit in 
samenwerking en nauw overleg met de andere medewerkers van Kind en Gezin, zoals 
regioteamleden (gezinsondersteuners, regioteamverantwoordelijken), opvoedingsconsulenten, 
lactatiedeskundigen en provinciaal adviserend artsen.  
  
 

Het identificeren van risicoconstellaties 

 
Zoals hoger werd beschreven is het belangrijk om kort na de geboorte voor elk kind een soort van 
“baseline risicoconstellatie” op te maken aan de hand van de informatie verkregen uit verschillende 
bronnen. Deze informatie bestrijkt zowel de pre-, peri- als postnatale periode, en wordt geleverd door 
verschillende zorgverstrekkers en door de ouders zelf, bij voorkeur met behulp van gevalideerde 
signaleringsinstrumenten indien deze beschikbaar zijn.  
 
Men mag niet uit het oog verliezen dat de levenssituatie van mensen dynamisch van aard is, en zich 
dus wijzigingen in een bestaande risicoconstellatie kunnen voordoen over verloop van tijd. Daarom 
kan men beter spreken over het bewaken van risicoprocessen. Dit betekent enerzijds dat op 
geregelde tijdstippen, dus op programmatische wijze (d.w.z. naar aanleiding van geplande 
gezinscontacten en /of consulten), een actualisering dient te gebeuren van risicoconstellaties door 
middel van een nieuwe inventarisatie. Vandaar het belang van longitudinale opvolging van alle 
kinderen. Informatie verkregen via het klinisch onderzoek, de observaties van verpleegkundigen, de 
gesprekken met de ouders, en via eventuele systematische bevraging, kan tijdens de hele duur van 
de periode van opvolging in de consultatiebureaus (0-3 jaar) bijdragen tot het opvangen van 
risicofactoren en/of signalen, en het eventueel bijsturen van een eerdere risicoconstellatie.  
 
 
 

Het formuleren van een signaal 

 
Verschillende pistes kunnen bewandeld worden om de weg van risicoconstellatie tot signaal gestalte 
te geven: 
   

    Enerzijds kunnen op basis van expertadvies (clusters van) factoren geïdentificeerd worden 
die, wanneer ze aan de hand van de beschikbare gegevens gevonden worden bij een kind 
en/of zijn omgeving, steeds een signaal vormen; 

  

 Anderzijds is in de geraadpleegde literatuur consensus te vinden dat de aanwezigheid van 
verschillende (de Nederlandse Inventgroep spreekt van 4 of meer) risicofactoren in het kind 
en/of diens omgeving steeds een signaal is; (Hermanns, 2005) 

 

 Ook signaleringsmethodieken kunnen worden ingezet om tot een signaal te komen. Bij wijze 
van voorbeeld, zou in het kader van signalering van sociaal-emotionele problemen bij 
kinderen gebruik kunnen gemaakt worden van instrumenten die kindsignalen en 
oudersignalen genereren of disfuncties in het gezin signaleren.  

 

 Los van voorgaande pistes, zal het ten slotte aan de CB-arts en/of regioverpleegkundige zijn 
om te beoordelen of naar aanleiding van een specifieke risicoconstellatie bij een specifiek kind 
(als resultante van aanwezige risico- en beschermende factoren), draagkracht en draaglast 
dusdanig uit balans zijn dat het als een signaal voor bewuste afweging moet beschouwd 
worden. 
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Figuur 4.  Gedifferentieerd generiek signaleringsmodel voor risicoprocessen in het kader van de 

consultatiebureauwerking (gezinscontacten en consulten), en het hierbij aansluitende traject 
van differentiëring en eventuele doorverwijzing  

 
 

 

Een bewuste afweging met het oog op eventuele actie 

 
Eens beslist werd dat een risicoconstellatie als een signaal moet beschouwd worden, moet dit steeds 
gevolgd worden door een beslissingsproces. Dit beslissingsproces wordt geïnitieerd door een bewuste 
afweging, waarop een eventuele professionele verfijning van het signaal kan volgen, die ruim 
begrepen mag worden: van een kort informeel overleg tussen regioverpleegkundige en CB-arts, tot 
het gebruik van een (tweede) signaleringsinstrument met het oog op verdere verfijning van de 
risicoconstellatie, of aanmelding voor een multidisciplinair overleg. Ook kan bij nader inzien beslist 
worden om een afwachtende houding (“wait and see”) aan te nemen.  
 
 
Omdat een signaal slechts een (weliswaar belangrijke) aanwijzing is voor mogelijke problematiek 
en/of nood aan ondersteuning of begeleiding, zal de bewuste afweging en eventuele professionele 
verfijning van het signaal in de meerderheid van de gevallen tot de conclusie leiden dat er (voorlopig) 
kan afgewacht worden (wait and see), en op een later tijdstip een herevaluatie kan gebeuren. 
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Doorverwijzing of interventie 

 
Professionele verfijning zal echter in sommige gevallen, al dan niet na verdere uitdieping in een 
multidisciplinair overleg, aanleiding geven tot een indicatiestelling voor een gerichte doorverwijzing 
naar externe diensten en/of hulpverleners, of voor een interventie in het kader van 
opvoedingsondersteuning. Buiten het domein van de (preventieve) opvoedingsondersteuning zullen 
de medewerkers van een consultatiebureau echter zelden overgaan tot intensieve individuele 
begeleiding van jonge kinderen. Dit behoort, na doorverwijzing, tot de opdracht van de 
zorgverstrekkers en voorzieningen buiten Kind en Gezin. 
 
Om dit beslissingsproces te ondersteunen is multidisciplinair overleg in het kader van een 
professionele verfijning voor specifieke casussen binnen (of aansluitend bij) de setting van Kind en 
Gezin wenselijk. Idealiter is in dergelijk multidisciplinair overleg, als aanvulling bij de binnen Kind en 
Gezin al beschikbare medische, paramedische, pedagogische, en maatschappelijke expertise, ook 
een belangrijke psychologische inbreng aanwezig. Dit multidisciplinair overleg indiceert kinderen en 
gezinnen voor interventies, of stelt een gerichte doorverwijzing op. Een coördinator of coördinerend 
teamlid volgt de beslissingen van dit overleg op. Dergelijke procedure kan aanleiding geven tot een 
beter gedocumenteerde en beter geïndiceerde verwijzing, en hierdoor de bestaande overbelasting 
van gespecialiseerde diensten verlichten. Voorwaarde is dat binnen het consultatiebureau het kader 
aanwezig is om deze vroegsignalering en professionele verfijning te realiseren. 
 
 
 

II.3.  Ketenzorg en garanderen van een hoog bereik bij hulpmijdende gezinnen 

 
Continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen veronderstelt samenwerkingsafspraken in een 
aanwijsbaar professioneel netwerk, zowel bij de instroom als bij de uitstroom van kinderen uit de 
organisatie.  
 
Een gestandaardiseerde verwijsbrief of een gestandaardiseerde elektronische uitwisseling van 
informatie voor ketenzorg partners, met behulp waarmee zij risicogezinnen prenataal kunnen 
aanmelden bij het consultatiebureau, zou sterk bijdragen tot vlotte instroom van deze kinderen in het 
CB.  
 
Ook bij de uitstroom naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding en/of behandelend arts zouden via 
een compatibel centraal elektronisch kinddossier de gegevens overgedragen kunnen worden. Met het 
oog op de preventie en vroege opsporing van risicokinderen en kindermishandeling is ketenzorg en 
informatie-overdracht uitermate belangrijk. Van een dergelijk systeem zou men verwachten dat het 
een (gedeeltelijk) antwoord biedt op de problematiek van bijvoorbeeld hulpmijdende (potentiële) 
plegers van kindermishandeling. Uit literatuuronderzoek blijkt immers dat net die kinderen die 
opgroeien in de meest onveilige situaties niet gesignaleerd worden met een aanbod dat louter en 
alleen gebaseerd is op de spontane hulpvraag en hulpbehoefte van ouders. 
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HOOFDSTUK III 

DE START - HET SAMENSTELLEN VAN EEN KINDDOSSIER 

 
 
In hoofdstuk II werd “het samenstellen van een kinddossier” vooropgesteld als eerste stap in het 
proces van signalering en differentiëring van het aanbod in het consultatiebureau.  
Het is evident dat de begeleiding van kinderen in een consultatiebureau over het algemeen 
kwaliteitsvoller en efficiënter zal verlopen wanneer voortgebouwd kan worden op relevante informatie 
van het kind en zijn omgeving die betrekking heeft op wat voorafging. Het kinddossier moet ook de 
bouwstenen bevatten die nodig zijn om een “baseline risicoconstellatie” op te maken voor elk kind. Dit 
is immers de resultante van een afweging (balans tussen draagkracht en draaglast) kort na de 
geboorte tussen risico- en beschermende factoren die aanwezig zijn bij het kind en zijn omgeving.  
Deze “baseline risicoconstellatie” en de regelmatige actualisering ervan zal in de loop van de eerste 3 
levensjaren het uitgangspunt zijn van signalering, bewuste afweging en eventuele professionele 
verfijning, zoals hoger beschreven in het werkmodel. (zie Hoofdstuk II) 
 
Hoewel het niet expliciet voorwerp is van deze studie (“wetenschappelijke state of the art preventieve 
gezondheidszorg 0-3 jaar”) om de inhoud en organisatie van de preventieve zorg die voorafgaat aan 
de instroom van zuigelingen in het consultatiebureau wetenschappelijk uit te diepen, wordt hier toch 
kort ingegaan op de manier waarop de zwangerschapsbegeleiding, bevalling en postnatale zorg in 
Vlaanderen anno 2010 wordt georganiseerd. De manier waarop een kinddossier in een 
consultatiebureau tot stand kan komen, en de kansen en knelpunten bij de opmaak ervan, wordt hier 
immers in sterke mate door bepaald (§III.1). In tweede orde wordt dieper ingegaan op de 
samenstelling van het kinddossier (§III.2).  
 
 
 
 

III.1.  Wat aan het consultatiebureau voorafgaat  

 

De organisatie van de zwangerschapsbegeleiding in Vlaanderen 

 
De zwangerschapsbegeleiding wordt in Vlaanderen in hoge mate toevertrouwd aan gynaecologen. 
Volgens de cijfers van Kind en Gezin werd 94,5% van de kinderen die in het jaar 2009 geboren zijn, 
tijdens de zwangerschap opgevolgd door een gynaecoloog, en nog eens 4,5% zowel door een 
gynaecoloog als door een huisarts. De begeleiding van de resterende kinderen werd verdeeld tussen 
de huisarts (0,2%), een prenataal steunpunt van Kind en Gezin (0,1%), een vroedvrouw (0,5%) of 
geen begeleiding (0,1%)(Het Kind in Vlaanderen, 2009).  
 
Kind en Gezin levert op verschillende manieren een bijdrage in de prenatale zorg in Vlaanderen:  
 

 Enerzijds stelt Kind en Gezin schriftelijk, via folders en website, informatie over zwangerschap 
en bevalling ter beschikking aan toekomstige ouders. 

 Verder richt zij zich ook via infoavonden (Kind op Komst) tot alle aanstaande ouders (vooral 
primipara) in Vlaanderen. In samenwerking met kraamklinieken wordt toegankelijke informatie 
verstrekt over zwangerschap, de bevalling en de pasgeborene. In 2009 werden op deze 
manier via meer dan 600 vergaderingen in totaal 32.763 aanstaande ouders bereikt. 
Bijkomend verleent Kind en Gezin in een aantal kraamklinieken zijn inhoudelijke medewerking 
aan infoavonden die zij zelf niet organiseert (Kind en Gezin, jaarverslag 2009).  

 Vervolgens wil Kind en Gezin via prenatale steunpunten maatschappelijk kwetsbare 
aanstaande ouders beter bereiken, hen specifieke psychosociale en medische begeleiding 
aanbieden, en hen toegeleiden naar de medische reguliere sector. Deze prenatale 
steunpunten situeren zich in gebieden met hoge concentraties kansarme gezinnen, met name 
4 in de provincie Antwerpen (Antwerpen en Mechelen), en telkens 1 in het Brussels Gewest 
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en de provincie Oost-Vlaanderen (Gent). In het jaar 2008 werden in deze 6 steunpunten 998 
aanstaande moeders begeleid. Ook in centrumsteden wordt door Kind en Gezin een prenatale 
werking ontwikkeld. Hier organiseert Kind en Gezin zelf geen prenatale medische consulten, 
maar wordt met artsen en vroedvrouwen samengewerkt. De regioteamleden van Kind en 
Gezin nemen in dit geval de psychosociale begeleiding van kwetsbare zwangeren voor hun 
rekening (Kind en Gezin, Statistisch jaarverslag 2008, 2008 in cijfers).  

 Tot slot worden op regionaal niveau samenwerkingsafspraken gemaakt tussen regioteams 
van Kind en Gezin en vroedvrouwen uit de thuiszorg met het oog op een goede onderlinge 
afstemming van de dienstverlening.  

 
 
 

De bevalling  

 
Ook de bevalling wordt in Vlaanderen bijna uitsluitend toevertrouwd aan een gespecialiseerde dienst. 
Slechts 1,1% van de geboorten vindt thuis plaats, en de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis 
van de kinderen die in een kraamkliniek geboren worden (98,9%) bedraagt 5,3 dagen (SPE, 2009). 
Sinds een aantal jaren wordt een daling van de proporties kinderen met een normale (5 of 6 nachten, 
47,6%) of lange (7 nachten of meer, 10,0%) verblijfsduur vastgesteld ten voordele van de proporties 
kinderen met een verkort (3 of 4 nachten, 35,5%) of kort (maximum 2 nachten, 5,8%) verblijf (Het Kind 
in Vlaanderen, 2008). 
 
Parallel met de evoluties in de zwangerschapsbegeleiding bevalt een overgrote meerderheid van de 
vrouwen met de hulp van de gynaecoloog, en wordt hiervoor nog slechts zelden beroep gedaan op de 
huisarts. Op basis van nomenclatuurgegevens van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is in België tussen 2000 en 2004 het aandeel van de huisarts in de 
bevalling afgenomen van 1,76% (goed voor 1.915 bevallingen) naar 0,85% (939 bevallingen). In 
dezelfde periode evolueerde het aantal thuisbevallingen door een vroedvrouw van 456 (0,42%) naar 
645 (0,59%)(IMA, 2006). 
 
 
 

De eerste week na de bevalling  

 
Tijdens hun verblijf in de kraamkliniek worden pasbevallen vrouwen bezocht door een 
regioverpleegkundige van Kind en Gezin (“bezoek aan bed”), die de dienstverlening voorstelt en 
informatieve brochures overhandigt. Kind en Gezin registreerde in 2009 een kraambezoek voor 91,9% 
van de kinderen geboren in een kraamkliniek. Rekening houdend met gezinsbezoeken in de loop van 
de eerste levensweken werd 97,3% van de doelgroep bereikt in de neonatale periode (Kind en Gezin, 
jaarverslag 2009). 
 
Algemeen wordt aangenomen dat een pasgeborene een systematisch klinisch onderzoek dient te 
krijgen kort na de geboorte en soms een tweede maal enkele dagen later. In pediatrische tekstboeken 
wordt dit onderzoek nauwkeurig beschreven, en het toepassen ervan wordt universeel beschouwd als 
“good practice” (Hall, 1996). Een consensus over de wijze van uitvoering, de (minimale) inhoud, het 
tijdstip, of het één of twee maal dient te gebeuren, de vereiste training en vaardigheden, en het 
competentieprofiel van de persoon die het onderzoek uitvoert is er weliswaar niet (NHS, 2008). Op 
basis van eigen literatuuronderzoek lijkt het aangewezen om na een eerste onderzoek bij de geboorte, 
waarbij minimaal de Apgar-score wordt bepaald en grove anomalieën worden uitgesloten, een tweede 
grondig onderzoek uit te voeren. Dit gebeurt bij voorkeur ná 24 u om de ductus botalli zo veel mogelijk 
te laten sluiten, en best zo kort mogelijk bij het ogenblik van ontslag indien het kind binnen 48 uur het 
ziekenhuis verlaat, en altijd binnen 72 uur na de geboorte (Green, 2008). (zie literatuurstudie “Vroeg 
begonnen is half gewonnen”, in bijlage I) 
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Op basis van gepubliceerde Nederlandse en Vlaamse aanbevelingen omvat het lichamelijk onderzoek 
bij voorkeur een evaluatie van de volgende elementen (Van Aarnhem, 2001; Goossens, 2001): 
 

 Algemene indruk 

 Vitaliteit (apgar-score) 

 Specifieke aandachtpunten: 
o Huid: kleur (icterus, cyanose, hemangioom), oedeem, bijzonderheden (naevus 

flammeus, hemangioom) 
o Hoofd: schedel (cefaal hematoom, caput succedaneum, suturen, fontanel, 

haargroei), ogen (vorm, stand, grootte, kleur sclerae, conjunctivitis, helderheid lens, 
fotofobie, excessief tranen, abnormaliteiten ooglid of iris), neus (doorgankelijkheid), 
oren (stand, pre-auriculair aanhangsel), mond (kleur, scheefstand, afwijkingen lippen 
en palatum), vormafwijkingen 

o Hals: bijzonderheden (fistels, cysten, torticollis), palpatie claviculae  
o Thorax: ademhaling (frequentie < 40/min, intrekkingen), hartafwijkingen, 

surnumeraire tepels 
o Abdomen: navel(-streng)(twee arteriën en één vene), bijzonderheden (herniae) 
o Rug: bijzonderheden (zwelling, fistel, beharing, mongolenvlek, sacrale pit, 

misvormingen wervelkolom) 
o Extremiteiten: bewegingspatronen van armen en benen, dysmorfe kenmerken 

(syndactylie, doorlopende handplooi,…), dislocatie heup, femorale pulsaties  
o Genitalia externa: geslacht nagaan, bij jongens (indaling testes en inspectie op epi- 

en hypospadie en hydrocele testis), bij meisjes (grootte clitoris) 
o Anus: inspectie (open?) 
o Neurologisch onderzoek (beperkt): algemene houding, alertheid en tonus 

(hoofdcontrole, reactie van Landau) en spontane motoriek en symmetrie van de 
bewegingen. Meerdere primitieve reflexen kunnen worden nagegaan 

o Wegen en meten: gewicht, lengte, fronto-occipitale hoofdomvang  
 
In Vlaanderen is het een gangbare praktijk dat dit klinisch onderzoek van de pasgeborene wordt 
uitgevoerd door de behandelende arts, die in dit geval zowel de kinderarts als de huisarts kan zijn. 
Hoewel er verschillende aanbevelingen en publicaties over het klinisch onderzoek van de 
pasgeborene zijn terug te vinden, bestaat er volgens onze informatie op dit ogenblik (nog) geen 
algemeen consensusdocument waar de verschillende betrokken beroepsgroepen (kinderartsen, 
huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen, prenatale steunpunten) in Vlaanderen zich hebben achter 
geschaard, en waarin vermeld staat wanneer, volgens welke frequentie, met welke inhoud, en door 
wie dit klinisch onderzoek van de pasgeborene bij voorkeur dient te gebeuren.  
 
Met het oog op het samenstellen van een kinddossier door een CB zou een dergelijk 
consensusdocument nochtans een grote meerwaarde hebben.  
 
 
 

III.2.  Het kinddossier 

 
Met het oog op de start van het aanbod in een consultatiebureau wordt bij voorkeur kort na de 
geboorte (idealiter binnen de eerste 2 weken) gestart met de opmaak van een kinddossier. Het 
kraambezoek door de regioverpleegkundige of ten laatste het eerste neonatale gezinscontact 
(huisbezoek) zijn gelegenheden om dit te initiëren, op voorwaarde dat de ouder(s) te kennen hebben 
gegeven te willen ingaan op het begeleidingsaanbod van Kind en Gezin.  
 
Vermits zowel bij zwangerschapsbegeleiding, bevalling als postnatale zorg (inclusief het klinisch 
onderzoek van de pasgeborene) verschillende zorgverstrekkers (gynaecologen, kinderartsen, 
huisartsen, vroedvrouwen, prenatale steunpunten) betrokken zijn, zal het zaak zijn om op een 
efficiënte manier de informatie te bundelen die naar aanleiding hiervan verzameld werd.  
 
Bij het samenstellen van dergelijk kinddossier stellen zich 3 vragen: (1) welke informatie moet er in 
opgenomen worden? (inhoud); (2) wie kan deze informatie leveren? (bronnen); en (3) hoe komt deze 
informatie bij Kind en Gezin terecht? (procedures van uitwisseling)  
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Inhoud 

 
Met het oog op het opmaken van een “baseline risicoconstellatie”, en conform het eerder genoemde 
balansmodel, wordt bij voorkeur informatie verzameld met betrekking tot het micro-, meso- en 
macrosysteem van het betrokken kind, en dit zowel van risico- als van beschermende factoren. 
  
Onderstaande lijst van risico- en beschermende factoren werd samengesteld op basis van 
literatuuronderzoek dat met betrekking tot de verschillende thema‟s in deze onderzoeksopdracht 
(“wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg 0-3 jaar”) werd 
uitgevoerd. 
Welke informatie bij voorkeur in het kinddossier gebundeld moet worden om een effectieve en 
efficiënte begeleiding van het kind mogelijk te maken, zal voorwerp zijn van afstemming tussen de 
verschillende betrokken beroepsgroepen (en hun eventuele eigen aanbevelingen hieromtrent). 
 
 

 Microniveau: kindfactoren 
 

o Conceptie en zwangerschap 
 

 Conceptie: spontaan, na vruchtbaarheidsbehandeling (hormonaal, IVF, ICSI, 
chirurgisch, andere), adoptiekind- pleegkind, (on-)gewenst kind 

 Blootstelling in utero aan chemische agentia (alcohol, tabaksrook, 
drugs/medicatie, …) 

 Blootstelling in utero aan infecties (rubella, HIV, toxoplasmose, CMV, andere 
…) 

 Blootstelling in utero aan nutritionele tekorten 
 Blootstelling in utero aan stress, angst, depressie van de moeder 
 Complicaties tijdens de zwangerschap: (pre)eclampsie, gestationele 

diabetes mellitus, … 
 Intra-uteriene groeiretardatie 
 Andere bevindingen tijdens de zwangerschap (klinisch, echografisch, …)   

 
o Bevalling en neonatale periode 
 

 Een-, twee- of meerling 
 Hoofd-, dwars-, stuitligging 
 Vaginale bevalling (al dan niet forceps), keizersnede 
 Bevalling met epidurale analgesie, algemene anesthesie 
 Geboortetrauma, perinatale hypoxie 
 Matuur, prematuur, dysmatuur 
 Geslacht 
 Geboortegewicht, geboortelengte, hoofdomtrek bij geboorte 
 Infectie tijdens of kort na geboorte 
 Rh ABO incompatibiliteit 
 Bevindingen van het klinisch onderzoek van de pasgeborene (zie hoger), 

inclusief eventuele somatische aandoeningen 
 

o Ouder-kind interaktie 
 

 Microniveau: ouderfactoren: 
 

o Alleenstaande ouder, koppel (hetero-homo, gehuwd-ongehuwd, …) 
o Opleidingsniveau moeder, vader 
o Herkomst ouders 
o Taal ouders 
o Leeftijd moeder bij eerste kind 
o Lichamelijke en psychische gezondheid van ouders 
o Middelengebruik door ouders (alcohol, drugs, tabak, medicatie) 
o Ouder-kind interaktie 
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 Microniveau: gezinsfactoren: 
 

o Aantal broers/zussen 
o Plaats in de rij 
o Samengesteld gezin 
o Consanguïniteit 
o Lichamelijke en psychische gezondheid van ouders en broers/zussen 
o Echtscheiding, conflicten, geweld 
o Ingrijpende gebeurtenissen/overlijden 
 

 Mesoniveau: sociale (gezins)factoren 
 

o Isolement/sociale netwerk 
o Conflicten/geweld 
 

 Mesoniveau: sociale (buurt)factoren 
 

o Status van buurt (kansarm, gebrek aan sociale voorzieningen, veiligheid)  
o Huisvesting (omvang en staat van de woning) 

 

 Macroniveau: sociaal-economische gezinsfactoren 
 

o Inkomen, vervanginginkomen 
o Tewerkstelling 

 
 
 

Bronnen 

 
Zoals blijkt uit het complexe landschap van de pre-, peri- en postnatale begeleiding in Vlaanderen 
kunnen bij eenzelfde kind verschillende hulpverleners betrokken zijn bij (delen van) deze zorg, die 
bijgevolg elk over een deel van de informatie met betrekking tot deze periode (kunnen) beschikken. 
 
Hoewel er binnen sommige beroepsgroepen of ziekenhuizen wel richtlijnen bestaan die dit 
zorgaanbod standaardiseren, is er op dit ogenblik voor zover wij kunnen beoordelen geen richtlijn 
voorhanden, die het hele traject van conceptie tot en met de tweede week postnataal in kaart brengt, 
waarin op wetenschap gestoelde aanbevelingen geformuleerd worden voor de inhoud en de 
organisatie van de zorg doorheen dit hele traject, en dat op Vlaams niveau op consensus binnen de 
verschillende betrokken beroepsorganisaties kan rekenen. 
 
De grote meerwaarde van een dergelijk Vlaams consensusdocument zou nochtans zijn dat 
aansluitend bij het aanbevolen zorgtraject een minimale set van gegevens kan gedefinieerd worden, 
die voor elk in Vlaanderen geboren kind moet verzameld en geregistreerd worden, en die kort na het 
verlaten van de kraamkliniek, en met akkoord van de ouders moet overgemaakt worden aan de 
hulpverlener die verantwoordelijk is voor de verdere opvolging van het betreffende kind en zijn ouders 
(kinderarts, huisarts, CB-medewerker). 
 

 

Procedures van uitwisseling van informatie 

     
Anno 2010 zijn de dossiersystemen in de verschillende domeinen van de gezondheidszorg 
verregaand geïnformatiseerd. Dit is zeker het geval voor de klinische diensten in de meeste 
ziekenhuizen, voor huisartsen met de invoering van een geïnformatiseerd medisch dossier in een 
groeiend aantal praktijken, en is met het nakende uitrollen van een nieuw geïnformatiseerd medisch 
dossier (“Mirage”) ook binnen de consultatiebureaus van Kind en Gezin in een gevorderde fase 
gekomen. 
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Met deze ontwikkelingen wordt gaandeweg een aantal belangrijke randvoorwaarden vervuld om via 
elektronische weg gegevens over de pre-, peri- en postnatale periode van kinderen tussen 
hulpverleners uit te wisselen. 
 
Wil Kind en Gezin, en bij uitbreiding elke behandelde arts, in staat zijn om kort na de geboorte een 
kwaliteitsvol en zo volledig mogelijk kinddossier samen te stellen van de kinderen die hij/zij onder 
begeleiding heeft, dan zal dergelijke elektronische uitwisseling van informatie mogelijk gemaakt 
moeten worden. Uiteraard zullen hierbij alle regels van de privacy moeten gerespecteerd worden en 
de mogelijkheid tot geïnformeerde toestemming van ouders gegarandeerd. 
 
Met de oprichting van het e-Health-platform heeft de federale overheid recent een belangrijke stap 
gezet om dit mogelijk te maken. Het e-Health-platform is een openbare instelling, opgericht bij wet, die 
een veilige elektronische informatie-uitwisseling wil bevorderen en ondersteunen tussen alle actoren 
in de gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, apothekers, patiënten, …) met respect voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voor het medisch beroepsgeheim.  
 
In het kader van haar opdracht werkt het e-Health-platform aan een systeem van veilige, vercijferde 
elektronische uitwisseling van gegevens over een patiënt tussen de onderscheiden actoren in de 
gezondheidszorg die hem gezondheidszorgen verstrekken, voor zover dit door de patiënt of door de 
wet wordt toegestaan. Binnen de werkgroep van het Overlegcomité van het platform worden de 
nodige normen, standaarden en specificaties vastgelegd voor de technische interoperabiliteit en de 
semantische operabiliteit tussen informatiesystemen van de actoren in de gezondheidszorg. Hiermee 
het Overlegcomité de ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische 
patiëntendossiers, en levert zij de nodige standaarden van informatieveiligheid en bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer bij de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische 
patiëntendossiers, onder andere inzake het elektronisch bewijs van therapeutische relaties en de 
informed consent.  
 
Het eHealth-platform stelt de basisdiensten van het eHealth-platform ter beschikking ter 
ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers. 
Doelstelling is om tegen einde 2010 ver genoeg gevorderd te zijn om de elektronische 
gegevensuitwisseling tussen actoren in de gezondheidszorg te testen. (www.ehealth.fgov.be) 
 
Idealiter zou de gegevensuitwisseling tussen Kind en Gezin en haar partners, voor wat betreft de 
opbouw van een CB-kinddossier, in de toekomst via e-Health verlopen. 
 
 

http://www.ehealth.fgov.be/
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HOOFDSTUK IV 

SIGNALERING VAN PROBLEMEN/STOORNISSEN IN GEZONDHEID, 
GROEI EN ONTWIKKELING (EXCLUSIEF SOCIAAL-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING) 

 

 
IV.1. Vroege onderkenning van aangeboren erfelijke aandoeningen 

IV.2.  Vroege onderkenning van groeistoornissen (hoofdomtrek, gewicht en lengte) 

IV.3.  Vroege onderkenning van ontwikkelingsproblemen 

IV.4.  Vroege onderkenning van taalachterstand en spraakstoornissen 

IV.5.  Vroege onderkenning van evolutieve heupdysplasie 

IV.6. Vroege onderkenning van andere orthopedische (houdings-) afwijkingen 

IV.7.  Vroege onderkenning van aangeboren hartafwijkingen 

IV.8.  Vroege onderkenning van oogafwijkingen en visuele stoornissen 

IV.9. Vroege onderkenning van perceptief gehoorverlies (neonatale gehoorscreening) 

IV.10.  Vroege onderkenning van urogenitale pathologie 

IV.11. Vroege onderkenning van mond- en gebitsproblemen, promotie van mondgezondheid 

IV.12. Vroege onderkenning van en interventie bij voedingsproblemen 

IV.13.  Vroege onderkenning van huidproblemen 

IV.14. Vroege onderkenning van allergie en astma 

 
 
 
Over voedingsproblemen (IV.12), huidproblemen (IV.13), en allergie en astma (IV.14) werd in het 
kader van deze onderzoeksopdracht geen literatuurstudie verricht. De aanbevelingen met betrekking 
tot deze drie thema‟s zijn, voor zover van toepassing, afgeleid van een wetenschappelijk dossier over 
voeding en voedingsproblemen bij jonge kinderen, dat de Vlaamse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (VVK) in samenwerking met Kind en Gezin in voorbereiding heeft. Los hiervan is 
vooral voor de onderwerpen “huidproblemen” en “allergie en astma” nog literatuurstudie en 
consensusoverleg nodig. Dit was niet realiseerbaar binnen het tijdsbestek van deze studieopdracht 
“wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg 0-3 jaar”. 
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IV.1.  VROEGE ONDERKENNING VAN AANGEBOREN ERFELIJKE 
AANDOENINGEN 

 
 
De vroege onderkenning van aangeboren erfelijke aandoeningen in het kader van een 
consultatiebureau omvat twee onderscheiden aspecten. Enerzijds is er de opsporing van metabole 
aandoeningen, en anderzijds de opsporing van andere aangeboren erfelijke aandoeningen. 
 
De eerste opdracht is in Vlaanderen inhoudelijk en organisatorisch geregeld in een draaiboek voor 
neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen. De tweede opdracht veronderstelt het 
tijdig onderkennen van dysmorfe tekens en andere signalen die verband kunnen houden met een 
aangeboren erfelijke aandoening. 
   
 

 

IV.1.1 Neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen 
 
Het beleid inzake de vroege onderkenning van aangeboren metabole aandoeningen staat in detail 
beschreven in een “Draaiboek voor de neonatale opsporing van aangeboren metabole 
aandoeningen”, dat recent inhoudelijk en wetenschappelijk geactualiseerd werd (versie oktober 2009). 
 
Dit beleid is gestoeld op wetenschappelijke evidentie en expert consensus, en kan daarom 
beschouwd worden als de “wetenschappelijke state of the art” in Vlaanderen van dit ogenblik. Om die 
reden werd in het kader van dit project geen nieuwe literatuur search uitgevoerd.  
Enkele passages uit het draaiboek, voor zover relevant om dit beleid en de positie en taak van 
consultatiebureaus van Kind en Gezin hierin te begrijpen, werden hieronder letterlijk overgenomen.  
 
 
 

Waarom een bevolkingsonderzoek? 

 
Aangeboren stofwisselingsziekten 
 
Stofwisselingsziekten of metabole aandoeningen berusten meestal op een verminderde werking of 
afwezigheid van een bepaald enzym, waardoor een fase van de stofwisseling wordt geremd of 
geblokkeerd. Soms worden ze ook veroorzaakt door een transportstoornis waardoor bepaalde stoffen 
zich in het bloed of weefsels opstapelen. 
Aangeboren stofwisselingsziekten zijn vanaf de conceptie aanwezig, maar komen hoofdzakelijk, en 
met wisselend tijdsinterval, na de geboorte tot uiting. Aanvankelijk lijkt het kind gezond. Een 
aangeboren stofwisselingsziekte kan hersenbeschadiging veroorzaken. Dat gebeurt meestal traag en 
de beschadiging wordt ernstiger naarmate de tijd verstrijkt. 
 
 
Opsporen van aangeboren stofwisselingsziekten 
 
Bij de neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen worden, in afwezigheid van 
klinische symptomen of aanwijzingen, in de eerste levensdagen systematisch een aantal aangeboren 
stofwisselingsziekten bij alle pasgeborenen opgespoord. 
 
Niet alle opspoorbare aandoeningen komen in aanmerking voor systematische opsporing. 
Systematische opsporing van aandoeningen werd overwogen, en georganiseerd indien de screening 
beantwoordt aan de volgende criteria: 
 

 de stofwisselingsziekte dient ernstig te zijn (een motorische of mentale handicap met 
eventuele fatale afloop); 

 de stofwisselingsziekte kan niet tijdig klinisch herkend worden; 

 de aandoening moet voldoende frequent in de bevolking voorkomen; 
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 er moet een betrouwbare, praktisch haalbare en betaalbare test beschikbaar zijn; 

 de test moet aanvaardbaar zijn voor de patiënt en/of zijn ouders; 

 er moeten methoden beschikbaar zijn voor de differentiële en de definitieve diagnose; 

 er moet een effectieve behandeling beschikbaar zijn; 

 de levenskwaliteit van de kinderen verbetert duidelijk bij vroegtijdige behandeling. 
 
 
Huidige opsporing van aangeboren stofwisselingsziekten in Vlaanderen 
 
In Vlaanderen worden de volgende 11 aangeboren stofwisselingsziekten opgespoord: 
 

 fenylketonurie en hyperfenylalaninemie 

 congenitale hypothyreoïdie 

 congenitale bijnierschorshyperplasie 

 biotinidase deficiëntie 

 medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MCAD) 

 multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MADD) 

 isovaleriaanacidemie 

 propionacidemie 

 methylmalonacidemie 

 maple syrup urine disease 

 glutaaracidemie 1 
 
Op 12 december 2008 werd, ter uitvoering van artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 
bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie goedgekeurd. Hierin worden o.a. de criteria 
waaraan bevolkingsonderzoek moet voldoen formeel vastgelegd. 
 
De oorspronkelijke criteria van Wilson en Jungner worden in dit uitvoeringsbesluit gehanteerd als 
basis, maar uitgebreid en aangepast aan de recente ontwikkelingen met betrekking tot systematische 
vroegopsporing (o.a. gebaseerd op de criteria, gehanteerd door het screeningscomité van het 
Verenigd Koninkrijk). In de nabije toekomst zal de systematische neonatale opsporing van de 
aangeboren metabole aandoeningen geëvalueerd en nog beter ingepast worden in het Vlaamse 
beleid betreffende het bevolkingsonderzoek. 
 
 
Impact van het opsporen van aangeboren stofwisselingsziekten 
 
De incidentie van elke aangeboren stofwisselingsziekte afzonderlijk is relatief klein. Als groep vormen 
de metabole aandoeningen wél een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. 
 
Als de aangeboren afwijking in stofwisseling vroeg genoeg ontdekt wordt, kan ze in de meeste 
gevallen op eenvoudige wijze behandeld worden, en kan ernstige handicap of verwikkelingen 
voorkomen worden. 
 
Met een kwaliteitsvolle systematische opsporing van aangeboren metabole aandoeningen is op 
populatieniveau een vermindering van mentale retardatie (hyperfenylalaninemie, hypothyroidie) en 
van de sterfte (MCAD, MADD) door aangeboren metabole aandoeningen mogelijk. Voor Vlaanderen 
kan dit betekenen dat jaarlijks ongeveer 25 kinderen minder sterven en/of voorkomen wordt dat ze 
mentale retardatie ontwikkelen door aangeboren metabole aandoeningen. 
 
Door het bewaken van de kwaliteit van de analyses wordt het aantal vals-positieven, met onnodige 
ongerustheid van ouders en familie, beperkt en het aantal vals-negatieven, gemiste patiënten, tot 
praktisch nul gereduceerd. 
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De beschrijving van het bevolkingsonderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten 

 
De Vlaamse overheid wil, met het oog op het realiseren van gezondheidswinst voor de Vlaamse 
bevolking, een kwaliteitsvol programma organiseren om vroegtijdig aangeboren metabole 
aandoeningen op te sporen. Dit gebeurt in uitvoering van het artikel 31 en artikel 70 van decreet van 
21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. 
De Vlaamse overheid biedt voor alle pasgeborenen (doelgroep wordt hieronder gespecificeerd in 
“actoren”) de mogelijkheid om, in de eerste dagen na de geboorte, 11 aangeboren 
stofwisselingsziekten te laten opsporen. 
 
Om de kwaliteit van de opsporing te garanderen, erkent de Vlaamse overheid 3 centra voor opsporing 
van aangeboren metabole aandoeningen. 
 
De ouders worden over dit aanbod geïnformeerd in de materniteit, door de vroedvrouw of de 
kinderarts of door de huisarts bij een thuisbevalling. De ouders krijgen daartoe onder andere een 
folder, uitgegeven door de Vlaamse Gemeenschap, met informatie over voor- en nadelen en over het 
verloop van het screeningonderzoek. 
De ouders duiden een arts aan die de resultaten van de opsporingstest zal ontvangen en die mee zal 
instaan voor de verdere opvolging bij een afwijkend screeningsresultaat. In de materniteit zal dit in de 
meeste gevallen een kinderarts zijn. Indien de baby thuis geboren is, zal dit de huisarts zijn. 
De ouders die deelnemen aan het screeningonderzoek, nemen kennis van het feit dat de gegevens 
geregistreerd, doorgegeven en statistisch verwerkt worden met inachtneming van de wetgeving 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De ouders kunnen weigeren dat hun 
kinderarts of huisarts over de resultaten worden geïnformeerd. In dit geval moeten ze een andere arts 
opgeven die de resultaten zal ontvangen. 
 
Het centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen zal contact opnemen met de 
behandelende arts in geval van afwijkend screeningsresultaat, zodat de opvolging kan verzekerd 
worden. Voor de ouders zijn er geen kosten aan het screeningsonderzoek verbonden. Het uitvoeren 
van het screeningsonderzoek wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Bij een afwijkend 
screeningsresultaat wordt verwacht dat de ouders de aangeraden opvolgingsonderzoeken (controle of 
recall of verdere diagnostiek) laten uitvoeren via de opgegeven behandelende arts. 
 
Om het screeningsonderzoek naar aangeboren metabole aandoeningen op te volgen en een goede 
afstemming tussen alle betrokken actoren te garanderen is een Vlaamse werkgroep “Opsporen van 
aangeboren metabole aandoeningen” opgericht. 
 
 
 

Informatie en sensibilisatie 

 

Vóór de geboorte 
 
Iedereen die zwangere vrouwen begeleidt, wordt geacht die vrouwen informatie te geven over de 
opsporing naar aangeboren metabole aandoeningen. 
 

 
Na de geboorte 
 
Folder 
Aan alle ouders van pasgeborenen wordt het aanbod gedaan om deel te nemen aan de neonatale 
opsporing. Ze worden hierover ingelicht bij de geboorte van hun kind, hetzij door de vroedvrouw of de 
kinderarts bij bevalling in een ziekenhuis, hetzij door de huisarts bij een thuisbevalling. Op dat moment 
ontvangen ze een folder met informatie over de systematische opsporing. Het is de bedoeling bij alle 
pasgeborenen dezelfde opsporing uit te voeren en niemand uit te sluiten. 
 

Informed dissent 
Ouders kunnen beslissen niet in te gaan op het aanbod om deel te nemen aan de opsporing. In dat 
geval is het belangrijk dat zij een weigering van de bloedafname ondertekenen. 
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De actoren 

 
De pasgeborenen 
 
Alle pasgeborenen: 
 

 die op het moment van de screening (meestal 3 tot 5 dagen na de geboorte) verblijven in een 
voorziening in het Vlaamse gewest of unicommunautaire voorziening in het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad; 

 die op het moment van de screening (meestal 3 tot 5 dagen na de geboorte) gevolgd worden 
door een individuele zorgaanbieder, werkzaam in het Vlaamse gewest of werkzaam in het 
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover de individuele zorgaanbieder op vrijwillige 
basis is toegetreden tot een verband dat zelf georganiseerd is op een zodanige wijze dat blijk 
gegeven wordt van een band met de Vlaamse Gemeenschap  

 
behoren tot de doelgroep van het bevolkingsonderzoek naar aangeboren metabole aandoeningen.  
 
Dit wil zeggen dat het aanbod van opsporing geldt voor zowel kinderen die geboren worden in een 
materniteit (al dan niet poliklinisch) als voor kinderen die thuis geboren worden. 
 
 
De vroedvrouwen en verpleegkundigen werkzaam in de ziekenhuisdiensten die erkend zijn door de 
Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid en de kinderartsen 
 
Verpleegkundigen, vroedvrouwen en kinderartsen informeren de ouders over het belang van de 
opsporing. De verpleegkundigen in de materniteit waar het kindje geboren wordt staan in voor de 
bloedafname, nodig voor het uitvoeren van de test. 
 
 
De zelfstandige vroedvrouwen en de huisartsen 
 
Bij een thuisbevalling informeert de vroedvrouw of de huisarts de ouders over de neonatale screening, 
en neemt in dat geval het bloedstaal. 
 
 
De Centra voor Opsporing van Aangeboren Metabole Aandoeningen 
 
Sinds de defederalisering van België in 1981 valt de opsporing van aangeboren metabole 
aandoeningen bij zuigelingen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Er zijn drie Vlaamse centra voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen erkend: 

 het Provinciaal centrum voor opsporing van metabole aandoeningen te Wilrijk 

 het Laboratorium van het AZ St. Jan Brugge-Oostende, Campus Sint-Jan te Brugge 

 het Laboratorium Metabole Ziekten (3K5) van het UZ Gent te Gent 
 
 
Kind en Gezin 
 
Conform het protocolakkoord tussen de centra voor screening en Kind en Gezin speelt K&G de rol 
van het laatste vangnet voor kinderen waarvan geen bloedkaartje toekwam op het 
opsporingscentrum, en waarbij de normale afnamekanalen (kraaminrichtingen, behandelend artsen, 
vroedvrouwen) falen om deze kinderen te bereiken.  
 
In principe regelt de kraaminrichting of de vroedvrouw de afname van het bloedkaartje. Dit betekent 
concreet dat de regioverpleegkundige van K&G niet systematisch moet navragen of de afname 
gebeurd is. Wanneer de bloedafname niet gebeurd is tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan het 
ziekenhuis de BAB (Bezoek Aan Bed)-verpleegkundige (de verpleegkundige die namens K&G de 
bezoeken aan bed doet) aanspreken om een snelle afname te regelen. Indien er geen bloedkaartje 
toekomt in het opsporingscentrum en de normale afnamekanalen falen om deze kinderen te bereiken, 
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schakelt het centrum Kind en Gezin in. De databeheerder van de provinciale afdeling van Kind en 
Gezin wordt daarvan op de hoogte gebracht. Hij of zij informeert dan op zijn/haar beurt de 
desbetreffende regioverpleegkundige. De regioverpleegkundige volgt de stappen die in een flowchart 
beschreven zijn (flowchart op pagina 48 van het draaiboek). 
 
 
De centra voor erfelijke metabole aandoeningen (CEMA) 
 
Deze centra staan in voor de diagnostiek en behandeling van met dieet behandelbare 
stofwisselingsziekten. 
 
 
De gynaecologen 
 
Iedereen die zwangere vrouwen begeleidt, dus ook de gynaecoloog, wordt geacht de zwangere vrouw 
vóór de bevalling informatie te geven over de systematische opsporing van aangeboren metabole 
aandoeningen. 
 
 
De Vlaamse werkgroep “aangeboren metabole aandoeningen” 
 
De Vlaamse werkgroep ondersteunt de opsporing van aangeboren metabole aandoeningen, zowel 
inhoudelijk als organisatorisch. 
Het “draaiboek voor de neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen” is tot stand 
gekomen onder impuls van de Vlaamse werkgroep “aangeboren metabole aandoeningen” met de 
bedoeling de neonatale opsporing op zo uniform mogelijke wijze te laten verlopen. Daartoe werden in 
de werkgroep een aantal afspraken gemaakt, die niet als dusdanig in de regelgeving zijn opgenomen. 
 
 
De Vlaamse overheid 
 
De Vlaamse overheid ondersteunt en financiert de neonatale opsporing van aangeboren metabole 
aandoeningen bij zuigelingen. Voor de uitvoering ervan erkent en subsidieert zij de centra voor 
opsporing van aangeboren metabole aandoeningen. 
Daarnaast roept zij de Vlaamse werkgroep “aangeboren metabole aandoeningen” samen voor de 
realisatie van een aantal opdrachten in het kader van het bevolkingsonderzoek. 
 
 
Internationale instanties 
 
De kwaliteit van de centra voor aangeboren metabole aandoeningen wordt getoetst aan periodieke 
externe kwaliteitscontroles uitgevoerd ofwel door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM)(Nederland), de Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin 
(Duitsland), of het Center for Disease Control (CDC), Atlanta (Verenigde Staten van Amerika). 
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IV.1.2.  Signaleren van dysmorfe en andere kenmerken die verband kunnen 
houden met een aangeboren erfelijke aandoening 

 
 
Lengte, gewicht, hoofdomtrek en pubertaire kenmerken zijn biometrische gegevens die een 
uitdrukking zijn van de morfologie van een mens. Wanneer een bijzondere biometrie (te groot, te klein, 
te zwaar, te licht,…) samen voorkomt met andere dysmorfe kenmerken dwingt dit tot nader informeren 
en onderzoeken van de gezondheidstoestand en het ontwikkelingspatroon van een kind. Dysmorfe 
kenmerken kunnen namelijk wijzen op een gestoorde embryonale of foetale ontwikkeling en in dit 
proces kunnen de hersenen betrokken zijn. Kinderen met majeure en/of mineure afwijkingen kunnen 
onder meer “at risk” zijn voor een ontwikkelingsstoornis of een mentale handicap. 
 
De interpretatie van morfologische kenmerken en het klinisch gevolg dat eraan moet worden gegeven 
is af te wegen in het licht van bijkomende informatie, namelijk de associatie met groei- en  
ontwikkelingsproblemen, en in het bijzonder de intelligentie en andere cognitieve problemen en het 
mogelijk familiaal voorkomen ervan (Van Hoeck, 2005). 
 
Dysmorfe kenmerken kunnen worden ingedeeld naar hun omvang en impact op het functioneren van 
een persoon. We houden ons hier aan een indeling die werd voorgesteld door K. Devriendt 
(menselijke erfelijkheid, K.U.Leuven) omdat ze in de klinische praktijk bruikbaar is en eveneens 
houvast biedt bij het uitstippelen van een vervolgbeleid (Devriendt, 2009). 
 
Majeure afwijkingen veroorzaken opvallende functionele of esthetische hinder. Voorbeelden zijn: 
schisis, klompvoet, spina bifida, cardiopathie, een abnormale hoofdomtrek… 
Eén majeure afwijking hoeft niet “per se” met een ontwikkelingsprobleem samen te gaan. Bij twee 
majeure afwijkingen moet steeds naar één gezamenlijke verklaring worden gezocht. Vanaf twee of 
meer majeure afwijkingen is de kans op een ontwikkelingsstoornis van het centraal zenuwstelsel 
groter en dus ook de kans op een mentale ontwikkelingsachterstand. 
 
Bij de mineure afwijkingen is er geen sprake van functionele noch van ernstige esthetische hinder. 
Men maakt er verder onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken. 
 

Kwalitatieve kenmerken zijn ontwikkelingsstoornissen die bij minder dan 5% van de bevolking 
voorkomen. Het kenmerk is aanwezig of afwezig, en kan bij gewone inspectie worden 
opgemerkt. Voorbeelden zijn: preauriculaire putjes, dwarse handpalmlijn (wordt in ± 4% van 
de normale bevolking aangetroffen unilateraal, 1% bilateraal), extra tepel (aanwezig in 
ongeveer 5% van de normale bevolking). 

 
De kwantitatieve kenmerken zijn daarentegen spectrumvarianten, die ook in de normale 
bevolking voorkomen. Hier gaat het echter om uiterste expressies. Hiervan zijn sommige 
kenmerken meetbaar en anderen niet. 
 
Meetbare kenmerken kunnen worden uitgezet op curves.  
Voorbeelden hiervan zijn: de afstand tussen de ogen (met hypertelorisme en hypotelorisme), 
lengte van de oren (kleine dysplastische oren bij het velo-cardio-faciaal syndroom, grote oren 
bij Fragiele X), afstand tussen beide tepels (is vergroot bij bv Noonan en Turner syndroom), 
lengte van de penis, lengte van het filtrum (bv lang filtrum bij Williams syndroom), vinger- en 
handlengte (arachnodactylie bij Marfan syndroom). 
 
Andere kenmerken zijn niet meetbaar maar kunnen wel worden beschreven.  
Voorbeelden zijn een prominent voorhoofd, een prominente metopische naad, neerwaartse 
(downslanting) of opwaartse oogstand (upslanting), lange wimpers, synophris (doorlopende 
wenkbrauwen die op de middellijn in elkaar overgaan) 
Er zijn kenmerken typisch voor bepaalde aandoeningen en syndromen:  

o Café-au-lait vlekjes (meer dan 5) zijn pathognomonisch voor neurofibromatose; 
o Een velo-pharyngeale insufficientie (hypernasale spraak, of bij anamnese nasale 

reflux van melk als baby) moet steeds doen denken aan het velo-cardio-faciaal 
syndroom; 

o Witte haarlok of iris-heterochromie, kenmerkend voor het Waardenburg syndroom; 
o Ear pits gaan frekwenter gepaard met renale afwijkingen. 
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Om vroege onderkenning van aangeboren erfelijke aandoeningen waar te kunnen maken, zal het 
kijken naar mogelijke dysmorfe kenmerken onderdeel zijn van elk klinisch onderzoek dat door een arts 
in de context van een consultatiebureau wordt uitgevoerd.  
 
 
 

IV.1.3.  Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau  

 
Opsporing van aangeboren metabole aandoeningen 
 
Op vraag van het ziekenhuis en/of van de opsporingscentra bij kinderen bij bloedafname niet gebeurd 
is 
 
Zoals beschreven in het “Draaiboek voor de neonatale opsporing van aangeboren metabole 
aandoeningen” fungeert Kind en Gezin als laatste vangnet. De regioverpleegkundige van K&G moet 
niet systematisch navragen of de bloedafname op het kaartje gebeurd is. Wanneer de bloedafname 
niet gebeurd is tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan het ziekenhuis de BAB-verpleegkundige (de 
verpleegkundige die namens K&G de bezoeken aan bed doet) aanspreken om een snelle afname te 
regelen. Indien er geen bloedkaartje toekomt in het opsporingscentrum en de normale afnamekanalen 
falen om deze kinderen te bereiken, schakelt het centrum Kind en Gezin in. De databeheerder van de 
provinciale afdeling wordt daarvan op de hoogte gebracht, hij of zij informeert dan op zijn/haar beurt 
de desbetreffende regioverpleegkundige. De regioverpleegkundige volgt de stappen die in een 
flowchart beschreven zijn. 
 
 
Opsporing van andere aangeboren erfelijke aandoeningen 
 
Bij elk consult door een arts op het CB 
 
De evaluatie van de aanwezigheid van dysmorfe kenmerken maakt deel uit van elk klinisch onderzoek 
dat in de context van een consultatiebureau door een arts wordt uitgevoerd. Dit dient alleszins op een 
systematische manier te gebeuren ter gelegenheid van het eerste consult, rekening houdend met de 
vaststellingen die hieromtrent bij de pasgeborene door andere hulpverleners (gynaecoloog, 
vroedvrouw, huisarts, kinderarts) werden gedaan en aan het consultatiebureau werden bezorgd.  
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IV.2.  VROEGE ONDERKENNING VAN GROEISTOORNISSEN  
(HOOFDOMTREK, GEWICHT EN LENGTE)  

 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.1. en II.2.) 

 

IV.2.1.  Hoofdomtrek 
 
In de eerste twee levensjaren maakt het hoofd twee derde van zijn groei door. MRI-onderzoek heeft 
aangetoond dat de hoofdomtrek mooi overeenkomt met het volume van de hersenen bij kinderen 
t.e.m. de leeftijd van 6 jaar. Meestal gebeurt de meting van de hoofdomtrek bij jonge kinderen in de 
eerste plaats met het oog op de vroegdetectie van macro- en microcefalie. Er zijn echter aanwijzingen 
dat de longitudinale opvolging van de hoofdomtrek bij kinderen meer relevante informatie bevat. De 
ontwikkeling van de hersenen verloopt immers gefaseerd vanaf de embryonale periode tot op jonge 
volwassen leeftijd. Wanneer de hersengroei door een pathologisch proces belemmerd wordt, is het 
tijdstip waarop dit zich voordoet van cruciaal belang.  
 
Macro- en microcefalie worden gedefinieerd als een mate van standaarddeviatie t.o.v. een 
gestandaardiseerde groeicurve voor de referentiepopulatie. Dit brengt met zich mee dat de prevalentie 
intrinsiek bepaald wordt door de gehanteerde definitiecriteria. Legt men bijvoorbeeld de cut-off waarde 
voor macrocefalie op +2SD, dan zullen 2,3% van alle (cross-sectionele) hoofdomtrekmetingen in 
principe hierbuiten vallen. Indien het criterium echter naar +2,5SD verlegd wordt, dan daalt de 
theoretische prevalentie tot 0,6%. Hetzelfde geldt voor microcefalie. 
 
De meest frequente oorzaak van macrocefalie is primaire hydrocefalie (~60% van de gevallen). 
Daarnaast kan er ook sprake zijn van secundaire hydrocefalie (t.g.v. intracraniële tumor, intracraniële 
cyste, trauma, infectie…), benigne externe hydrocefalie of andere oorzaken zoals schedelbotafwijking, 
familiale megalencefalie, stofwisselingsziekten. Bij prematuren is hydrocefalie vaak het gevolg van 
intraventriculaire bloeding. Deze kinderen zijn “at risk” voor het ontstaan van epilepsie, cerebral palsy 
en/of mentale retardatie.  
 
De meest voorkomende oorzaken van microcefalie zijn chromosomale afwijkingen, intra-uteriene 
infectie (rubella, CMV, toxoplasmose, syphilis), exogene factoren tijdens de zwangerschap (foetaal 
alcoholsyndroom, medicatie, middelengebruik…), hypoxische ischemische encefalopathie, 
craniosynostosis, andere (dysmorfische syndromen, malnutritie, maternele diabetes mellitus of 
phenylketonurie, structurale hersenafwijking…).  
 
Rekening houdend met de lichaamsverhoudingen van het kind en meer specifiek de proportie van het 
hoofd ten aanzien van de lengte, kan er ook sprake zijn van relatieve macro- of microcefalie, wat op 
een bepaald syndroom (zoals hypochondroplasie) kan wijzen.  
 
De meeste teratogene en perinatale risicofactoren voor macro- en microcefalie kunnen achterhaald 
worden via een goede anamnese. Dit gebeurt best door gegevensoverdracht via de gynaecoloog, 
en/of bevraging van de moeder kort na de geboorte. 
 
Naast een afwijkende hoofdomtrek kunnen andere verschijnselen aan macro- of microcefalie doen 
denken, zoals de klassieke symptomen van verhoogde intracraniële druk (slecht drinken, braken, 
sufheid, “sunset” fenomeen), afwijking van de fontanellen of van de schedelvorm, hypotonie aan de 
benen, dysmorfe kenmerken, vertraagde psychomotore ontwikkeling, enz. Vaak zijn deze klinische 
tekens echter niet aanwezig, ofwel verschijnen ze pas in een gevorderd stadium. Recent onderzoek 
heeft aangetoond dat een afwijkend groeipatroon van het hoofd meestal het eerste symptoom is dat 
macrocefalie doet vermoeden.  
 
Er bestaat geen wetenschappelijke evidentie over de aan te bevelen frequentie en de exacte 
tijdstippen van de metingen van de hoofdomtrek. Volgens de internationale richtlijnen dient 
hoofdomtrek bij elk contact gemeten te worden, en dit tot de leeftijd van 12 maanden à 6 jaar 
(afhankelijk van de geraadpleegde bronnen). Het vermelde aantal meetmomenten tijdens het eerste 
levensjaar fluctueert tussen 4 en 8 keer. Voor een nauwkeurige interpretatie van de biometrische 
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gegevens wordt best gebruik gemaakt van gestandaardiseerde groeicurven, bij voorkeur opgesteld in 
de referentiepopulatie.  
 
Onterechte verwijzingen op basis van hoofdomtrekmetingen kunnen tot onnodige ongerustheid bij 
ouders leiden. Maar meestal gaat het hierbij om een (vals-positief) vermoeden van hydrocefalie, dat 
via transfontanel-echografie (een weinig ingrijpende diagnostische interventie) kan uitgesloten 
worden.  
 
Een tijdig opgespoorde hydrocefalie of craniosynostose kan d.m.v. een operatie behandeld worden 
nog voordat de verhoogde intracraniële druk irreversibele schade aan het hersenweefsel heeft 
veroorzaakt. De chirurgische behandeling van hydrocefalie (o.a. via ventriculoperitoneale drainage) 
heeft de prognose ervan drastisch verbeterd. Maar zelfs onder optimale behandeling lopen kinderen 
met hydrocefalie een veel groter risico op ontwikkelingsachterstand, gaande van moeilijkheden met 
visueel-spatiale en non-verbale vaardigheden tot mentale retardatie en motorische handicaps. 
Hydrocefalie hoeft echter niet altijd behandeld te worden. MRI-beelden maken het mogelijk om de 
impact en de evolutie van hydrocefalie zorgvuldig op te volgen. In sommige (asymptomatische) 
gevallen is zeer regelmatige meting van de hoofdomtrek voldoende.  
 
Volgens recente evidence-based aanbevelingen van de American Academy of Neurology zijn 
kinderen met microcefalie “at risk” voor ontwikkelingsachterstand en leermoeilijkheden, wat periodiek 
ontwikkelingstoezicht en gespecialiseerde evaluatie bij hen rechtvaardigt, om diegenen bij wie verder 
onderzoek en/of begeleiding noodzakelijk is tijdig te kunnen identificeren (evidentiegraad niveau A).  
 
In de literatuur zijn er voldoende argumenten om de longitudinale opvolging van hoofdomtrek op te 
nemen binnen een programma van preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. De monitoring 
van hoofdomtrek heeft als centrale doelstelling:  
o een niet-normaal verlopende groei van het hoofd vroegtijdig signaleren, en door een adequate 

behandeling de gevolgen van macro- en microcefalie zoveel mogelijk beperken. Bij genetische en 
syndromale macro- of microcefalie, is het daarenboven van groot belang om de aandoening zo 
snel mogelijk te diagnosticeren zodat de ouders tijdig geïnformeerd worden over het 
herhalingsrisico bij andere kinderen (genetische counseling, eventueel aangevuld met pre-
implantatie genetische diagnostiek).  

o het groeipatroon van het hoofd documenteren: bepaalde groeipatronen van het hoofd komen 
meer voor bij bepaalde ziektebeelden of risicogroepen (autismespectrumstoornis, prematuriteit…). 
Bij de zoektocht naar een leer- of gedragstoornis kan het zinvol zijn om op de hersengroei van het 
kind tijdens zijn eerste levensjaren terug te kunnen blikken, en het tijdstip waarop de 
schedeltoename ging versnellen of vertragen retrospectief te kunnen traceren. In welke mate 
sommige bijzondere groeipatronen als predictief kunnen beschouwd worden voor het ontstaan - of 
voor de ernst - van deze aandoeningen, is echter nog onduidelijk en maakt het voorwerp uit van 
lopend onderzoek.  

 
 
 

IV.2.2.  Lengte en gewicht 
 
De groei van een kind is een complex proces dat naargelang de leeftijd door andere mechanismen 
wordt gestuurd. Tijdens de prenatale, postnatale en pubertaire periodes verloopt de groeiregulatie 
telkens anders en kan het groeiproces in min of meerdere mate beïnvloed worden door andere 
factoren (bv. maternele, genetische, hormonale, psychosociale of voedingsfactoren…). Er is een grote 
variabiliteit van het normale groeipatroon bij kinderen tussen de geboorte en de leeftijd van 2 jaar. 
 
De meest voorkomende oorzaken van groeistoornissen op jonge leeftijd zijn: 
- primaire groeistoornissen zoals skeletdysplasieën en stoornissen in het botmetabolisme, 

syndromen met of zonder numerieke chromosomale afwijkingen, intra-uteriene groeiretardatie. 
- secundaire groeistoornissen ten gevolge van malnutritie (onder- en overvoeding, malabsorptie…), 

systemische en metabole stoornissen (van eender welk orgaansysteem), endocriene afwijkingen 
(groeihormoondeficiëntie, hypothyroïdie…). Groeistoornissen kunnen ook psychogene of 
iatrogene oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn emotionele verwaarlozing en chronische 
inname van corticoïden. 
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- Bij groeivertraging zonder duidelijke oorzaak (uitsluitingsdiagnose) spreekt men van idiopathische 
groeiachterstand.  

 
De groei is een belangrijke en gevoelige indicator van de algemene gezondheid en welzijn van een 
kind. Een afwijkend groeipatroon is niet alleen een signaal van een onderliggende ziekte of 
psychosociaal dysfunctioneren, maar kan ook een voorspellende factor of zelfs een determinant zijn 
voor latere gezondheidsrisico‟s of ziekten. Wanneer en in hoeverre groeiparameters voorspellend 
kunnen zijn voor bepaalde (positieve en negatieve) uitkomsten op lange termijn maakt het onderwerp 
uit van veelvuldig wetenschappelijk onderzoek. Enkele voorbeelden zijn: de mogelijke relatie tussen 
snelle postnatale inhaalgroei na intrauteriene groeiachterstand en het voorkomen van overgewicht op 
oudere leeftijd, of laag geboortegewicht (prematuur, dysmatuur) in relatie met 
ontwikkelingsachterstand en comorbiditeit, enz.  
 
Geboortegewicht en -lengte zijn belangrijke parameters om te registreren. In de eerste plaats geven 
ze een zicht op de prenatale ontwikkeling van de baby. De regelmatige opvolging van de 
groeiparameters laat vervolgens toe om het postnatale groeitraject van het kind te beoordelen. Sinds 
de ontwikkeling van de eerste representatieve Vlaamse groeicurven kunnen deze meetwaarden 
vergeleken worden met die van een referentiepopulatie van dezelfde leeftijd en geslacht.  
 
Tijdens de 2 à 3 eerste levensjaren wordt de lengtegroei in belangrijke mate beïnvloed door 
genetische factoren. Pas vanaf de leeftijd van 2 jaar is er een sterke correlatie tussen de lengte van 
het kind en zijn eindlengte op volwassen leeftijd. Wanneer de individuele groeilijn van een kind 
percentiellijnen op de groeicurve kruist, hoeft dit in deze periode niet per definitie te worden 
geïnterpreteerd als verdacht op pathologie, zolang het groeipatroon logisch te begrijpen valt vanuit de 
verzamelde prenatale, genetische en nutritionele gegevens.  
 
Naast de nieuwe Vlaamse groeicurven is er nu een nieuw hulpmiddel beschikbaar om de dynamiek 
van het groeiproces bij jonge kinderen te helpen evalueren, namelijk de “referentietabellen voor 
toename in lengte en gewicht over variabele intervallen”. Deze zijn opgesteld voor jongens en meisjes 
apart, enerzijds van 1 tot 12 maanden en een anderzijds per kwartaal van 3 tot 36 maanden, en laten 
toe om de groei van een kind over intervallen van variabele duur te evalueren. Deze referenties 
vergemakkelijken de interpretatie van het groeitraject bij jonge kinderen. Vooral in geval van 
groeivertraging of -versnelling bij een kind waarvan de biometrische gegevens (nog) niet buiten de 
uiterste percentiellijnen van de groeicurve vallen, kunnen deze referentietabellen richtinggevend zijn 
bij de beslissing om het kind al dan niet door te verwijzen.  
 
In het kader van de vroege opsporing van overgewicht en obesitas kan gebruik gemaakt worden van 
de BMI-curve vanaf de leeftijd van 2 jaar. De Body Mass Index (het gewicht gedeeld door het 
kwadraat van de lengte; uitgedrukt in kg/m2) is een maat voor de lichaamsmassa die ook de lengte in 
rekening brengt. Omwille van sterke veranderingen in lichaamssamenstelling op jonge leeftijd kunnen 
de klassieke BMI-criteria voor overgewicht en obesitas bij volwassenen (resp. 25 en 30) niet worden 
toegepast op jonge leeftijd. Voor de interpretatie van de BMI bij kinderen moet men gebruik maken 
van leeftijds- en geslachtsspecifieke referentiecurven. Op de Vlaamse groeicurven worden de BMI-
waarden 25 en 30 op 18 jaar geëxtrapoleerd naar de respectieve jongere leeftijden. Dit levert een 
BMI-zone op van overgewicht, die als een grijze zone op de curven werd gemarkeerd. Een BMI-
waarde die binnen deze grijze zone wordt geplot, verwijst bijgevolg naar overgewicht. Een BMI-
waarde boven deze grijze zone correspondeert met obesitas. Voor de interpretatie van de BMI is het - 
net als bij gewicht en lengte - van belang om naast de plaats van de meetwaarde op de curve ook 
rekening te houden met de groeilijn. Een steil stijgende BMI-lijn die (nog) binnen de „normale zone‟ 
valt maar de percentiellijnen doorkruist is meestal een signaal voor overmatige gewichtstoename.  

Een hoge BMI-waarde verwijst naar een relatief hoge lichaamsmassa ten opzichte van de gestalte, 
ongeacht de samenstelling van dit overgewicht. Hierbij kan het relatief teveel aan gewicht afkomstig 
zijn van overtollige vetopstapeling en/of uitgesproken spierontwikkeling en/of een gedrongen 
lichaamsbouw. Daarom is het belangrijk om een hoge BMI-waarde steeds te toetsen aan de klinische 
indruk van overgewicht/obesitas. De arts zal naar de lichaamsbouw van het kind kijken, in het 
bijzonder de lichaamsproporties. 
 
Bij de diagnosestelling van een groeistoornis wordt enerzijds nagegaan of het om een primaire of om 
een secundaire stoornis gaat, en anderzijds welke de juiste oorzaak ervan is. Bij slechts een beperkte 
subgroep van de kinderen met een kleine lengte/gestalte (onder de -2SD) wordt een primaire stoornis 
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gevonden. Bij de overige kinderen is het dan de vraag of het om een variante van het normaal 
groeiproces gaat, of om een symptoom van een min of meer ernstige ziekte. 
 
Bij een secundaire groeistoornis richt de interventie zich in eerste plaats op het behandelen van de 
oorspronkelijke stoornis (zoals malnutritie, systemische aandoening…). Een verbetering van de 
voedingsstatus en van de algemene gezondheidstoestand van een kind gaat meestal gepaard met 
een inhaalgroei. Bij groeihormoondeficiëntie resulteert de behandeling met groeihormoon in een 
inhaalgroei met normalisatie van de lengte, en van de eindlengte op volwassen leeftijd. Bij sommige 
andere groeistoornissen kan behandeling door groeihormoon ook helpen om enkele extra centimeters 
te winnen. Gezien de hoge kostprijs komen slechts enkele aandoeningen in aanmerking voor 
terugbetaalde behandeling door groeihormoon. 
 
In het beste geval kan de combinatie van vroegtijdige opsporing en adequate behandeling van een 
groeistoornis resulteren in (1) een betere evolutie van de systemische aandoening verantwoordelijk 
voor de groeistoornis (bv. behandeling van hartafwijking vooraleer decompensatie optreedt) en (2) 
een rechtstreekse of onrechtstreekse verbetering van de groei (normalisering van gewicht, grotere 
eindgestalte op volwassene leeftijd). Bij een genetische en een syndromale groeistoornis is het 
daarenboven van groot belang om de aandoening zo snel mogelijk te diagnosticeren zodat de ouders 
tijdig geïnformeerd worden over het herhalingsrisico bij andere kinderen (genetische counseling, 
eventueel aangevuld met pre-implantatie genetische diagnostiek).  
 
Tot voor kort was er een opvallend gebrek aan wetenschappelijke evidentie rond de efficiëntie van 
groeimonitoring bij jonge kinderen. Een recente systematische review brengt voor het eerst een begin 
van bewijs dat groeimonitoring bij schoolgaande kinderen verantwoord is, en zelfs kostenbesparend 
kan zijn. Voor de jongere kinderen (zuigelingen en peuters) is dergelijke wetenschappelijke evidentie 
nog niet beschikbaar en is er dringend nood aan grondige studies, die niet enkel biometrische 
gegevens evalueren als potentiële markers van een reeks aandoeningen, maar ook rekening houden 
met de andere voordelen van groeimonitoring, namelijk: 

- Op individueel niveau is de groei een goede indicator voor de algemene gezondheid en 
welzijn van het kind; 

- Op populatieniveau heeft groeimonitoring een belangrijke epidemiologische functie, daar 
biometrische parameters belangrijke en gevoelige indicatoren zijn van de globale gezondheid 
van een hele bevolking.  

 
Uit de literatuur blijkt de longitudinale opvolging van gewicht en lengte een belangrijk onderdeel te zijn 
van een programma van preventieve gezondheidszorg voor kinderen. De voornaamste doelstellingen 
van dergelijk programma bij de jonge leeftijdgroep 0-3 jaar kunnen als volgt beschreven worden: 

- Het groeipatroon van de kinderen vanaf hun geboorte opvolgen; 
- Kinderen met ondervoeding vroegtijdig opsporen, d.w.z. in de eerste 3 maanden;  
- Voorkomen dat de gewichtsevolutie in de eerste 6 maanden te traag verloopt (om de 

negatieve repercussies op de IQ en op de eindgestalte te voorkomen);  
- Voorkomen dat de gewichtevolutie tussen 1 tot 3 jaar te snel verloopt om risico op latere 

obesitas te voorkomen;  
- “Failure to thrive” vroegtijdig opsporen, met bijzondere aandacht voor psychosociale 

deprivatie. 
 
Er bestaat geen wetenschappelijke evidentie voor de aan te bevelen frequentie en de exacte 
tijdstippen van de metingen van de hoofdomtrek. Volgens de internationale richtlijnen dienen lengte en 
gewicht bij elk contact tot en met de leeftijd van 21 jaar gemeten te worden. Het vermelde aantal 
meetmomenten fluctueert van 4 à 8 keer tijdens het eerste levensjaar, 2 à 3 keer het jaar nadien, en 
verder jaarlijks tot 2-jaarlijks. 
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IV.2.3.  Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau  

 
 
Bij alle kinderen n.a.v. het eerste consult 
 

 Anamnese: familiaal, prenataal, perinataal, postnataal (cfr. kinddossier), inname van 
medicatie (bv. inhalatiesteroiden). 

 
 
Bij elk consult op CB 
 
 
- Signalering van stoornissen: 
 

 Macro- of microcefalie, afwijkend (te traag of te snel) groeipatroon van het hoofd; 

 Te grote of te kleine lengte; te hoog of te laag gewicht; afwijkend (te traag of te snel) 
groeipatroon van gewicht en/of lengte. 

 
 
- Opsporing van risicofactoren 

 
 Bij kinderen zonder bijzonder risico 

 Standaard longitudinale opvolging van de groei en documenteren van groeitraject op de 
groeicurve.  

o Meting van hoofdomtrek, lengte en gewicht op elk contactmoment;  
o Bepalen van het meetpunt op de groeicurve dat overeenkomt met de leeftijd 

van het kind; 
o Bepalen van de BMI vanaf de leeftijd van 2 jaar. 

 

 Klinisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor andere verschijnselen die aan macro- 
of microcefalie kunnen doen denken (o.a. fontanelgrootte, schedelvorm…) of aan 
bepaalde oorzaken van groeistoornissen zoals disproportionele lichaamsbouw (bv. 
disproportie tussen romp en ledenmaten), dysmorfe kenmerken (al dan niet typisch voor 
bepaalde syndroom/syndromen), nutritionele toestand…  

 
 
 Bij kinderen met een beperkt aantal risico‟s en/of lichte afwijking van de meting op de curve 

 Controle metingen op het (normaal geplande) volgende contact en extra-aandacht bij 
opvolging van de biometrie. 

 
 

 Bij kinderen met verhoogd risico en/of duidelijke afwijking van de meting op de curve 

 Extra aandacht voor klinische symptomen en opvolging/update van anamnestische 
gegevens  

 Extra aandacht voor andere aspecten, meer in het bijzonder: 
o het voedingspatroon en de nutritionele behoefte van het kind; 
o psycho- en neuromotorische ontwikkeling. 

 Extra tussentijds contact voor bijkomende meting, en opvolging op kortere termijn dan 
normaal gepland. 
 
 

- Bij verontrustende groei van hoofdomtrek, lengte en/of gewicht: 
 

 Doorverwijzing naar de behandelende arts voor verder onderzoek. Aan de verwijsbrief 
kan een kopie van de ingevulde groeicurve worden toegevoegd;  

 Nazorg: Het blijft de verantwoordelijkheid van het team JGZ om na te gaan of de 
verwijzing is opgevolgd, en om het kind verder op te volgen in overleg met de 
behandelende arts (resultaat van verder onderzoek? controle-onderzoek? aanpak?). 



PARAGRAAF IV.2: GROEISTOORNISSEN (HOOFD-GEWICHT-LENGTE) STATE OF THE ART PGZ 0 – 3 

 

50 

 
 

 
 



STATE OF THE ART PGZ 0 – 3 PARAGRAAF IV.3: ONTWIKKELINGSPROBLEMEN 

   

51 

IV.3.  VROEGE ONDERKENNING VAN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN 

 
Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.3.) 

 
 
Definitie 
 
Ontwikkelingsonderzoek bij zuigelingen en jonge kinderen wordt verricht om bedreigende factoren te 
signaleren en om problemen of stoornissen tijdig op te sporen. Het betreft een brede waaier van 
mogelijke problemen in de verschillende ontwikkelingsdomeinen, namelijk grove motoriek, fijne 
motoriek, cognitie en adaptatie, communicatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kan gaan om 
een ontwikkelingsstoornis, een retardatie in de ontwikkeling van bij het begin of een stilstand, 
vertraging, achteruitgang die optreedt gedurende de ontwikkeling.  
 
 
Kencijfers 
 
Door de complexiteit van het begrip “ontwikkelingsprobleem” en “ontwikkelingsstoornis” is er geen 
overeenstemming over de prevalentie en incidentie in de leeftijdsgroep 0-3 jaar. 
In het Slotadvies van de Landelijke Commissie VTO (Nederland, 1988) wordt gesteld dat bij 5-10% 
van de kinderen die jaarlijks worden geboren zich een ontwikkelingsstoornis manifesteert. Nederlands 
longitudinaal onderzoek op de consultatiebureaus (d.w.z. een groot deel van de ernstigste stoornissen 
zitten hier niet in wegens specialistische opvolging) levert cijfers van 2,4% van de onderzochte 
kinderen tussen de 0 en de 15 maand en 3,3% op de leeftijd van 5 jaar. 
Amerikaanse onderzoekers Rydz en Shevell spraken in 2005 van een prevalentie van 
ontwikkelingsstoornissen van 5-10% in de pediatrische populatie en Rosenberg et al. van 5,6% voor 
kinderen tussen 4 maanden en 5 jaar. 
Bij jongens ligt de prevalentie hoger dan bij meisjes. Omwille van het fenomeen van 
leeftijdsafhankelijke manifestaties van ontwikkelingsproblemen, heeft elk kind een met de leeftijd 
toenemend risico op ontwikkelingsproblemen.  
 
 

Methoden van vroege onderkenning 
 
Voor de vroege onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bestaat de ideale screeningstest (in 
overeenstemming met de criteria van Wilson & Jungner) helaas niet. Alle screeningstests hebben 
immers in mindere of meerdere mate een probleem met de predictieve waarde. Dit is niet 
verwonderlijk omdat ontwikkeling een dynamisch (en individueel bekeken vaak discontinu) proces is, 
waarin multipele interactieve omgevingsfactoren een grote rol kunnen spelen.  
Om aan de tekortkomingen van echte screeningstests te verhelpen is men overgestapt naar 
ontwikkelingstoezicht (surveillance). Hieronder verstaat men: het opvolgen van de ontwikkeling 
uitgaande van informatie vanuit medische, sociale en ontwikkelingsanamnese, aandacht voor de 
bezorgdheid van de ouders over hun kind, zorgvuldige observatie van de ontwikkeling en promotie 
van de ontwikkeling door ouders hierbij te betrekken. Zonder leidraad zijn de bevindingen van 
dergelijk breed ontwikkelingstoezicht echter vaak zeer laattijdig en subjectief.  
Een combinatie van beide, namelijk ontwikkelingstoezicht afwisselen met screening, of mede aan de 
hand van de systematiek en de leeftijdsindicatoren van een screeningstest het ontwikkelingstoezicht 
verwezenlijken, zou minstens deels de nadelen van beide methodieken kunnen beperken.  
 
 
Risico- en beschermende factoren 
 
Het nauwkeurig in kaart brengen van risicofactoren op ontwikkelingsproblemen en protectieve 
factoren is van wezenlijk belang om een geïndividualiseerd en gedifferentieerd traject te kunnen 
volgen wat betreft het aanbod en tijdstip van een ontwikkelingsonderzoek, afhankelijk van het 
specifieke risicoprofiel van het kind dat zich presenteert. 
Een lijst van mogelijke risicofactoren is terug te vinden in het document van literatuurstudie. 
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Aanbevolen onderzoeksmomenten bij kinderen zonder belangrijke gezondheidsproblemen of 
andere risico’s op ontwikkelingsproblemen 
 
In grote lijnen vallen de onderzoeksmomenten zoals aanbevolen door de American Academy of 
Pediatrics (AAP) en die van het Van Wiechenonderzoek (VWO) samen. Wat betreft 
ontwikkelingstoezicht opteert het VWO voor de leeftijd van 3 maanden i.p.v. 4 maanden. De AAP 
beveelt op de leeftijd van 9, 18 en 30 maanden een gestandaardiseerde screening aan voor alle 
kinderen met de bedoeling de sensitiviteit voor het opsporen van ontwikkelingsproblemen te 
verhogen, op 18 maanden aangevuld met een gerichte screening naar autismespectrumstoornissen 
(ASS). Op 24 maanden wordt de screening naar ASS aanbevolen als aanvulling bij het 
ontwikkelingstoezicht. 
 
 
De American Academy of Pediatrics (AAP): 
 
 Zuigeling Jonge kind 

Leeftijd Pasgeborene 3-5d 1m 2m 4m 6m 9m 12m 15m 18m 24m 30m 3j 4j 

Ontwikkelings- 
toezicht 

              

Screening           ()    

Screening op 
ASS 

              

 

 
Het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek (VWO): 
 

 Zuigeling Jonge kind 

Leeftijd 1m     2m 3m 6m 9m 12m 15m 18m 24m 30m 3j 

Ontwikkelingstoezicht            

 

 
Richtlijn optimale contactmomenten opgesteld door TNO Kwaliteit van Leven (2008) in overleg met 
het Centrum Jeugdgezondheid (NL)  

 
 Zuigeling Jonge kind 

Leeftijd 3w 2m 3m 6m 9m 11m 14m 18m 24m 30m 3j 4j 

Uitvoerende discipline arts vpk arts arts arts vpk arts vpk arts vpk arts  

Ontwikkelingstoezicht             

(Screening op) ASS             

vpk=verpleegkundige 
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Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 

 
In het kader van de vroege onderkenning van ontwikkelingsproblemen wordt strategie in drie treden 
voorgesteld: 
 
Trede 1 
 

Bij alle kinderen wordt een prescreening uitgevoerd op de consulten van 1, 2, 3 of 4, 6, 9, 12, 
15, 18, 24 en 30 maanden  
 
Deze bestaat uit een gestandaardiseerde bevraging van ouders naar hun observaties, 
indrukken en bezorgdheden i.v.m. de ontwikkeling van hun kind. 
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de PEDS (Parent Evaluation of Developmental Status) 
of de ASQ (Ages and Stages Questionnaire), in te vullen in de wachtzaal of eventueel samen 
met de verpleegkundige indien de ouders dit wensen. 

 
 
Trede 2 
 

Bij alle kinderen wordt een ontwikkelingsanamnese uitgevoerd en een identificatie/evaluatie 
van risicofactoren en protectieve factoren (= risicoconstellatie) door de verpleegkundige op de 
consulten van 1, 2, 3 of 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 en 30 maanden.  
 

 
Trede 3 
 

a) Indien beide voorgaande treden (1 en 2) geen bijzonderheden tonen, dan wordt het Van 
Wiechenonderzoek (VWO) afwisselend door de verpleegkundige en de arts uitgevoerd op de 
consulten van 1, 2, 3 of 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 en 30 maanden.  
 
Op de leeftijd van 9 en 24 maanden wordt standaard bij elk kind door de arts een „uitgebreider 
ontwikkelingsonderzoek‟ aangeboden (bv. Leuven Developmental Assessment Tool (L-DAT), 
op 18 of 24 maanden aangevuld met een screening naar ASS.  
 

b) Indien uit één of beide voorgaande treden (1 en 2) specifieke bijzonderheden blijken, dan 
wordt eventueel bijkomend een „uitgebreider ontwikkelingsonderzoek‟ aangeboden door de 
arts op een andere leeftijd dan hierboven vermeld, en afhankelijk van de bevindingen hiervan 
wordt het verdere beleid bepaald. 
 

 
In onderstaande tabel worden de onderzoeksmomenten en taakverdeling voor de verschillende 
onderdelen van het drie-treden model samengevat. Het komt er op neer dat de verpleegkundige een 
belangrijke rol speelt in de prescreening, de ontwikkelingsanamnese en delen van het VWO, terwijl de 
arts het uitgebreidere ontwikkelingsonderzoek en delen van het VWO uitvoert, en zeker wordt 
ingeschakeld bij kinderen met een risicoprofiel voor ontwikkelingsproblemen of wanneer de 
verpleegkundige twijfels heeft of zich zorgen maakt over de ontwikkeling van het kind.  

 
Leeftijd in maanden 

 
Onderdeel van het programma 

1 2 3/4 6 9 12 15 18 24 30 

Prescreening (PEDS en/of ASQ) V V V V V V V V V V 

Ontwikkelingsanamnese en risicoconstellatie V V V V V V V V V V 

VWO met uitzondering van de sectie 
communicatie(*) 

A V A V  V A V  V 

Screening op een ontwikkelingsprobleem     A    A  

Screening op ASS (M-CHAT)        A  

(*)VWO sectie communicatie V V V V V V V V V V 
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IV.4.  VROEGE ONDERKENNING VAN TAALACHTERSTAND EN 
SPRAAKSTOORNISSEN 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.4.) 

 
Taalontwikkelingsproblemen, meer bepaald vertragingen en stoornissen, vormen een belangrijk 
gezondheidsprobleem. Prevalentiecijfers tot 19% worden vermeld in de literatuur, meestal wordt over 
een prevalentie van 5 à 10% gesproken. Van vroege taalvertraging bij jonge kinderen is er een 
definitie, maar vindt men geen welomschreven eigenschappen. Taalontwikkelingsstoornissen zijn wel 
duidelijker afgelijnd. De differentieeldiagnose tussen vroege taalvertraging en taalstoornissen is 
nochtans van belang om het verdere beleid te bepalen. 
 
Taalproblemen kunnen te wijten zijn aan een specifieke (primaire) taalstoornis, niet-specifieke 
(secundaire) taalstoornis, een blootstellingsachterstand of een combinatie van oorzaken. 
Bij een specifieke taalontwikkelingsstoornis zijn de meest consistent gerapporteerde risicofactoren 
spraak- en taalachterstand in de familie, mannelijk geslacht en perinatale risicofactoren. Het gebruik 
van risicofactoren voor selectieve screening op taalachterstand en -stoornissen in de eerste taal is 
echter niet geëvalueerd. Voor zover bekend is er geen volledige lijst van specifieke risicofactoren 
ontwikkeld die werkers in de eerste lijnsgezondheidszorg kan helpen met maken van een voorselectie 
van kinderen die “at risk” zijn voor taalachterstand en taalstoornissen.  
 
De meeste peuters met een zwakke of onvoldoende taalproductie hebben een normale “outcome” op 
vier- à vijfjarige leeftijd. Vooral als hun taalbegrip goed is, is de kans groot dat zij deze achterstand 
spontaan inhalen (ongeveer 60%). Voor kinderen met receptieve-expressieve vertraging is de 
prognose minder gunstig. In afwezigheid van therapie blijven de meesten taalproblemen vertonen. Bij 
taalontwikkelingsstoornissen (ontwikkelingsdysfasie of “specific language impairment”) verdwijnen de 
problemen nooit volledig. 
Taalproblemen op schoolgaande leeftijd zijn significant geassocieerd met leerstoornissen, maar ook 
met gedragsstoornissen en emotionele stoornissen. 
 
 
De verschillende interventies die worden toegepast met betrekking tot deze aandoeningen zijn:  
 
 
1. Monitoring en signalering a.h.v. ontwikkelingstoezicht:  
 
Dit omvat het volgen en registreren van de taalontwikkeling van kinderen in de Nederlandse taal en in 
de moedertaal, indien dit niet de Nederlandse taal is, en het tijdig opsporen van een achterstand of 
stoornis in de taalontwikkeling. 
 
Toegepast op Vlaanderen omvat dit de volgende onderdelen: 
 

 Van Wiechenonderzoek (VWO) sectie communicatie:  

 

Op de leeftijden 1 maand, 2, 3 of 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 en 30 maanden. 

 

 Omgevingsanalyse:  
 
Kinderen die geen of weinig taalaanbod in het Nederlands krijgen vanuit hun omgeving 
kunnen op basis van twee items worden gesignaleerd, namelijk: 

1. De ouder heeft geen of nauwelijks actieve kennis van het Nederlands;  
2. De taalomgeving van het kind is onvoldoende stimulerend. 

 
De items 1 en 2 worden best beoordeeld bij een eerste huisbezoek of contactmoment.   
Het item 2 wordt opnieuw geëvalueerd bij een volgend contactmoment indien er negatieve 
“scores” werden gevonden bij de vorige bevraging. 
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2. Screening 
 
Toegepast op Vlaanderen: 

 
Veelbelovende screeningsinstrumenten voor de beoordeling van de taalvaardigheid van het 
kind zijn: 
 

 N-CDIs Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling Korte Vormen; 

 Spraak- en taalnormen Eerste Lijnsgezondheidszorg (SNEL). 

 
 
3. Verwijzing, diagnose en behandeling 
 
In de literatuur worden interventies om fonologische stoornissen, expressieve en/of receptieve 
taalstoornissen te verbeteren, beschreven. Uit een meta-analyse van Law et al. kwamen goede 
aanwijzingen dat interventies gericht op een deel van de groep kinderen met een specifieke 
spraaktaalstoornis effectief is, namelijk therapie gericht op kinderen met expressieve moeilijkheden op 
het vlak van de fonologie en woordenschat. Het gaat hierbij echter vooral om effectiviteit op korte 
termijn. Gepubliceerd onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van deze interventies op langere 
termijn (meer dan een jaar) is ons onbekend. Ook onderzoek naar gezondheidswinst met betrekking 
tot dit onderwerp ontbreekt. 
 
Momenteel is er nog onvoldoende kennis over de effectiviteit van een screeningsprogramma voor 
taalachterstand. Er is niet overtuigend aangetoond dat de voordelen van screenen opwegen tegen de 
nadelen ervan. Er zijn daarenboven geen studies over de optimale leeftijd(en) voor en frequentie van 
screening op taalachterstand. Voor de Engelstalige situatie (VS, Australië) en de situatie in Nederland 
werd onvoldoende bewijs gevonden om een aanbeveling voor een formele screening op 
taalachterstand te kunnen rechtvaardigen. Het is  niet helemaal duidelijk of dit ook voor de situatie in 
Vlaanderen geldt door gebrek aan gericht onderzoek in deze regio, terwijl er toch een goed 
gevalideerd en betrouwbaar screeningsinstrument voor Vlaamse kinderen beschikbaar is, met name 
de N-CDIs/Korte Vormen. 
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Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 

 
Voor signalering van taalachterstand bij alle kinderen tot 2,5 jaar kan aanbevolen worden om 
voorlopig verder gebruik te maken van het Van Wiechenonderzoek sectie communicatie en een 
omgevingsanalyse uit te voeren om taalblootstellingsachterstand op te sporen. (zie onderstaand 
schema)  
 
Het VWO voorziet in alle contactmomenten een sectie communicatie. Belangrijk nadeel is dat de 
doorverwijsrichtlijnen van het VWO niet duidelijk zijn. 
 
Kinderen die geen of weinig taalaanbod in het Nederlands krijgen vanuit hun omgeving kunnen op 
basis van twee items worden gesignaleerd, met name: (1) de ouder spreekt geen of nauwelijks 
Nederlands, en (2) de taalomgeving van het kind is onvoldoende stimulerend. 
De items 1 en 2 worden best beoordeeld bij een eerste huisbezoek of contactmoment. Het item 2 
wordt opnieuw geëvalueerd bij een volgend contactmoment indien negatieve “scores” werden 
gevonden bij de vorige bevraging. 
 

 
Leeftijd in maanden 

 
Onderdeel van het programma 

1-2w 
HB 

1 6w 
HB 

2 3/4 6 9 12 15 18 24 30 

Omgevingsanalyse 
Ouders geen Nederlands 

Taalomgeving  

 
V 
V 

 
 
 

 
 

(V) 

         

VWO sectie communicatie  V  V V V V V V V V V 

 
 
Uit Vlaams onderzoek blijkt dat de N-CDIs/Korte Vormen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op 
het Van Wiechenonderzoek. Wanneer er een bezorgdheid is bij de ouders of bij de arts, die een kind 
al met het Van Wiechenonderzoek heeft geëvalueerd, dan kan aan de ouders worden voorgesteld een 
N-CDI/Korte Vormen in te vullen. Bij afwijkend resultaat op deze laatste kan een N-CDI/Woorden en 
Zinnen of, bij een taalleeftijd van 16 maanden of minder, een N-CDI/Woorden en Gebaren worden 
ingevuld. Met de resultaten van deze instrumenten kan men een gefundeerde beslissing nemen over 
het al dan niet doorverwijzen of verder opvolgen van een kind met een taalachterstand.  
 
Er is echter nader onderzoek nodig naar de toepasbaarheid van het VWO in combinatie met de N-
CDIs/Korte Vormen op het consultatiebureau. Tevens moet een beleid ontwikkeld worden waarin de 
resultaten van beide instrumenten eenduidig de criteria voor doorverwijzing bepalen. 
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IV.5. VROEGE ONDERKENNING VAN EVOLUTIEVE HEUPDYSPLASIE (EHD)  

 
 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.5.) 

 
Definities en pathologie 
 
Evolutieve heupdysplasie (EHD) omvat een spectrum van anatomische afwijkingen van het 
heupgewricht, waarbij de femurkop in een abnormale relatie met het acetabulum staat. EHD kan 
ontstaan gedurende de embryonale, foetale of infantiele groeiperiodes. De aandoening is dus niet 
altijd bij de geboorte aanwezig. 
Dysplasie omvat meer dan alleen de dysplastische vorm (hip dysplasia), maar ook de heupsubluxatie 
(subluxated hip), heupluxatie (dislocated hip) en de disloceerbare heup (dislocatable hip). 
Omdat er een evolutie is in het ontstaan van EHD, zijn in de literatuur uiteenlopende incidentie- en 
prevalentiecijfers te vinden, mede omdat deze afhankelijk is van het tijdstip en techniek van diagnose.  
Er bestaan verschillende predispositionerende factoren voor het ontstaan van EHD, zoals geslacht 
(meisjes/jongens=4), ras, familiale factoren waaronder erfelijke factoren en een familiaal 
herhalingsrisico, lokale factoren (bv. stuitligging, oligohydramnios, hypertrofisch kind), en een 
eerstgeborene. EHD komt ook frequent voor in associatie met andere afwijkingen (bv. 
Downsyndroom, hyperlaxiteit, torticollis, voetafwijkingen). 
 
 
Natuurlijk verloop van heupdysplasie 
 
Heel wat kinderen worden geboren met onrijpe heupen, die nog niet perfect gevormd zijn. Een groot 
deel hiervan herstelt spontaan en vormt tijdens de eerste levensweken alsnog normale 
heupgewrichten. Tussen 60% en 80% van deze neonataal klinisch vastgestelde disloceerbare heupen 
herstelt spontaan tijdens de eerste 2 tot 8 levensweken, zonder enige behandeling. De resterende 20 
tot 40 % ontwikkelt zich tot subluxatie, luxatie en/of dysplasie. Bij echografische diagnose ligt dit 
percentage spontane regressie zelf nog hoger, 90% normaliseert tussen 6 weken en 6 maanden. 
Het correct plaatsen van de femurkop in het acetabulum is een absolute voorwaarde voor een verdere 
normale ontwikkeling van het heupgewricht. Op basis hiervan wordt algemeen aangenomen dat een 
onbehandelde heupdysplasie aanleiding kan geven tot abnormale groei en vroegtijdige degeneratie 
van het heupgewricht, met een gestoord gangpatroon en chronische pijn in het heupgewricht, de knie 
en de lage rug tot gevolg. Het risico op deze complicaties bij onbehandelde heupdysplasie is echter 
niet goed gedefinieerd. 
Omdat de functionele effecten van heupdysplasie vaak pas na decennia manifest worden, is 
prospectief onderzoek nodig om op een betrouwbare manier mogelijke lange termijn effecten te 
kunnen aantonen. In de literatuur zijn hieromtrent geen publicaties van goed opgezet onderzoek terug 
te vinden.  
 
 
Epidemiologie 
 
De prevalentie van klinisch (met Ortolani en Barlow handgrepen) vastgestelde disloceerbare heup bij 
neonati schommelt (afhankelijk van de bron) tussen 1,6 en 28,5 per 1000 pasgeborenen. Deze cijfers 
variëren sterk in functie van de gehanteerde diagnostische criteria (al dan niet inclusie van milde 
vormen), genetische factoren, de leeftijd van de onderzochte populatie, en de ervaring van de 
onderzoekers, en blijken bovendien de laatste decennia te zijn toegenomen. Een neonatale 
disloceerbare heup, vastgesteld in screeningsprogramma‟s, komt veel vaker voor dan klinisch 
gediagnosticeerde heupdysplasie. Enerzijds omdat door (echografische) screening ook heel wat 
onrijpe heupen en zeer milde dysplasieën in de diagnose van EHD worden opgenomen, waarvan de 
meesten spontaan zullen corrigeren en na enkele maanden verdwijnen. Anderzijds wordt de klinische 
diagnose van EHD regelmatig gemist omdat het probleem niet steeds bij de geboorte aanwezig is en 
een loutere dysplasie van het acetabulum vaak niet kan ontdekt worden. 
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Behandeling 
 
De primaire doelstelling van elke behandeling is de reductie en repositie van de heupkop, zodat het 
acetabulum en de femurkop zich normaal kunnen ontwikkelen. Reductie van de heupkop gebeurt door 
flexie. De behandeling kan conservatief of operatief doorgevoerd worden. 
 
Conservatieve behandeling wordt steeds geprobeerd tot de leeftijd van 6 maanden. Indien er met 
deze aanpak geen reductie optreedt binnen twee weken (dit moet radiologisch gecontroleerd worden) 
wordt deze behandeling verlaten en dient een gesloten reductie onder narcose te worden uitgevoerd. 
Als een gesloten reductie niet lukt, moet tijdens dezelfde narcose beslist worden een open reductie uit 
te voeren. Dit is meestal het geval na de leeftijd van 6 maanden. Na de leeftijd van 2 jaar is steeds 
een open reductie aangewezen, vaak met osteotomie van het bekken en/of van het proximale femur. 
Een mogelijke complicatie van manipulaties en operatief ingrijpen is avasculaire necrose van de 
heupkop.  
 
 
Screeningsmodellen 
 
In de literatuur worden verschillende screeningsmodellen genoemd, de aanbevelingen verschillen van 
land tot land, en zijn niet altijd voldoende op hun waarde geëvalueerd. In de meest recente literatuur 
wordt vooral aandacht besteed aan de toepassing van echografie als standaard in het 
screeningsprogramma, maar verder onderzoek naar de plaats in het programma, het nut en de 
kosten-effectiviteit ervan, is nog nodig. 
 
Het gangbare screeningsprogramma bestaat uit een grondige anamnese en een klinisch onderzoek. 
Uit internationale aanbevelingen worden de volgende onderdelen weerhouden:  
 

 Evaluatie van abductiebeperking: een normale heup abduceert niet minder dan 80° (in 
Nederland wordt 70° als afkappunt gebruikt). Dit is vanaf 1 maand soms het enige teken, 
vooral bij een dysplastische heup. Een verschil van 10° (links t.o.v. rechts) kan al een 
belangrijke aanwijzing zijn. Bilaterale beperking kan normaal zijn in 25% van de baby‟s. 
Beperking van de abductie zou meer waarde hebben op zuigelingenleeftijd, en na 3 maanden 
de enige betrouwbare test zijn. 

 

 Asymmetrie van de plooien nagaan: in 25-30% van de kinderen kan dit normaal zijn. Het 
wordt vaak door een ouder zelf ter sprake gebracht. Het komt bij elke vorm van EHD voor. 

 

 Beenlengteverschil kan aan de hand van de Galeazzi test nagegaan worden. Hieronder 
verstaat men een ongelijk knieniveau bij een kind in rugligging met de heupen en knieën in 
90% flexie. Aan de kant van de (sub)luxatie lijkt het bovenbeen (het femur) korter te zijn.  

 
Asymmetrieën worden klinisch gemakkelijker opgemerkt dan bilaterale beperkingen of 
afwijkingen. Bovenstaande tests zijn dan ook gemakkelijker positief bij een unilaterale EHD, 
waarbij men het verschil met de normale heup kan opmerken. 
  

 De Ortolani test omvat het uitlokken van een reductie van een gedisloceerde heup. Dit is de 
belangrijkste test tot de leeftijd van 1 à 2 maanden. De Ortolani test wordt meestal (vals) 
negatief 6 weken tot 2 maanden na luxatie omdat de heupen op dat ogenblik ofwel stabiel 
ofwel definitief geluxeerd zijn. Op oudere leeftijd wordt de test uitgevoerd op indicatie, bv. bij 
zeer lakse kinderen of wanneer andere tekens positief zijn. 

 

 De Barlow test lokt een dislocatie uit van een disloceerbare heup. Deze test wordt ook verder 
uitgevoerd zoals de Ortolani test tot de leeftijd van 1 à 2 maanden en kan eveneens vals 
negatief zijn.  

 
Een positieve Ortolani of Barlow test leert dus dat er pathologie is, maar een negatieve test mag 
nooit helemaal geruststellen. 
 

 Bij het oudere kind (“gemiste” vorm) kan een hinkende gang, een waggelende gang, 
toegenomen lumbaire lordose, positieve Trendelenburg (de bil van het opgetilde been zakt 
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tijdens stand op 1 been) teengang en/of een beenlengteverschil wijzen op een niet herkende 
en niet behandelde heupdysplasie. 

 
 
De plaats van echografie in een screeningsprogramma: 
 

 Een echografisch onderzoek zorgt voor een directe visualisatie van de kraakbenige 
componenten van de heup. De waarde van echo neemt af als de femurkop verbeend is. Voor 
kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden is om die reden RX meer aangewezen.  

 De universele toepassing van echografie in de screening is nog controversieel. Echo als 
bijkomend diagnostisch middel bij positieve testen en verschillende risicofactoren is wel 
aangewezen. 

 
 
Een degelijke opleiding van de onderzoeker is van groot belang om de tests goed te kunnen uitvoeren 
en beoordelen, te meer dat slecht uitgevoerde tests een EHD kan uitlokken. 
 
 
Effectiviteit van de behandeling 
 
Uit gepubliceerd follow-up onderzoek blijkt dat vroegdetectie en behandeling de noodzaak voor 
chirurgische behandeling niet volledig kan wegnemen. Chirurgische behandeling blijft nodig voor 
ongeveer 5% van de zuigelingen die eerder conservatief behandeld werden. 
Of de leeftijd van de start van een conservatieve behandeling predictief is voor de nood aan een 
daaropvolgende chirurgische ingreep is moeilijk uit te maken, omdat de evaluatie ervan gestoord 
wordt door verschillen in ernst van de aandoening en de wijze van opsporing. Ook is niet duidelijk wat 
de rol hierin is van de therapietrouw van ouders bij de toepassing van abductiemethodieken (bv. 
Pavlik) bij hun kind.  
Vooral kinderen met niet reduceerbare dislocatie, gevonden bij screening of gediagnosticeerd omwille 
van klinische symptomen, hebben chirurgische interventie nodig. 
 
 
Gezondheidswinst en kosteneffectiviteit 
 
Over het algemeen is er een gebrek aan duidelijke wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit 
van het hele traject van vroegopsporing en behandeling van EHD. Dit is niet zozeer een 
weerspiegeling van de afwezigheid van evidentie, maar wel van het gebrek aan goed opgezet 
onderzoek om dit op duidelijke manier aan te tonen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de 
tientallen studies, die op een of andere manier de (kosten)effectiviteit van screeningsprogramma‟s en 
behandelingsstrategieën hebben trachten te meten, erg uiteenlopende en soms tegenstrijdige 
bevindingen werden gepresenteerd. 
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Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 
 
Voorafgaand aan het CB-aanbod: een veralgemeend neonataal klinisch onderzoek bij alle kinderen, 
bij voorkeur een eerste keer op de dag van de geboorte en een tweede keer bij ontslag uit het 
ziekenhuis, aangevuld met een echografisch onderzoek voor kinderen met een afwijkend klinisch 
onderzoek of de aanwezigheid van een of meer van de hieronder vermelde risicofactoren in de 
voorgeschiedenis, zelfs indien het klinisch onderzoek negatief is.  
 
Voor vroegtijdige onderkenning van evolutieve heupdysplasie in het consultatiebureau wordt 
het volgende aanbevolen: 
 
Uitgebreide anamnese ter gelegenheid van het eerste consult omvat de volgende aspecten: familiaal, 
prenataal, perinataal en postnataal, met bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van de volgende 
risicofactoren: 

 EDH in de familie (bv. mank lopen, behandeld aan de heupen)(risico percentages volgens 
Wynne-Davies)  

 Stuitligging 

 Bijkomende factoren 
o Eerstgeborene 
o Meisje  
o Lokale factoren (oligohydramnios, hypertrofisch kind, meerlingen) 
o Geassocieerde pathologieën (zoals torticollis, verhoogde laxiteit van de gewrichten, 

syndroom van Down, voetafwijkingen) 
 
Bij alle kinderen tijdens elk (tenzij anders vermeld) consult tot het kind vlot stapt: 
 

 Anamnese, aanvullend bij eerste uitgebreide anamnese bij elk consult 

 Klinisch onderzoek bij elk consult met een CB-arts, met inspectie op de aanwezigheid van 
geassocieerde pathologie (zie hoger)(minstens bij eerste consult)  

 Abductiebeperking nagaan bij elk consult van de CB-arts tot het kind vlot stapt 

 Ortolani- en Barlowtest bij het consult van de CB-arts op de leeftijd van 1 en 2 maanden (later 
op indicatie, bv. lakse kinderen of positieve andere test) 

 Nagaan van beenlengteverschil d.m.v. de Galeazzi test bij elk consult van de CB-arts tot het 
kind vlot stapt  

 Bilplooien controleren bij elk consult van de CB-arts tot het kind vlot stapt  
 
Het klinisch onderzoek zou minstens een eerste keer moeten gebeurd zijn vóór de leeftijd van 6 
maanden, omwille van de meer ingrijpende behandelingen die nodig zijn na deze leeftijd. Op deze 
leeftijd heeft de heup ook praktisch zijn definitieve vorm bereikt (verdere afwerking tot 8 jaar). 
 
Verwijzing moet gebeuren bij een positieve klinische test of bij kinderen met een verhoogd risico, die 
nog niet gescreend waren bij de geboorte, of een twijfelachtig klinisch testresultaat hebben. 
Tot de leeftijd van 3 à 6 maanden is in deze gevallen een echografisch onderzoek aangewezen. Na 
die leeftijd wordt dit vervangen door een RX onderzoek. 
 
Omdat de eerste tekenen van een evolutieve heupdysplasie zich soms pas na de leeftijd van 6 
maanden presenteren, is vroege onderkenning van deze tekenen ter gelegenheid van elk consult van 
de CB-arts nodig tot het kind vlot stapt.  
 
Na de leeftijd van 6 maanden moet bij elk consult speciale aandacht gaan naar: 

 Kinderen die nog niet onderzocht werden in verband met EHD 

 Migranten, adoptiekinderen uit landen waar er weinig gezondheidszorg is 

 Kinderen die voordien nog niet op het CB geweest zijn 

 Kinderen waarvan geen dossiergegevens beschikbaar zijn 

 Kinderen die na gespecialiseerd onderzoek moeten gevolgd worden  

 Kinderen met een gestoord gangpatroon 
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IV.6.  VROEGE ONDERKENNING VAN ANDERE ORTHOPEDISCHE 
(HOUDINGS-) AFWIJKINGEN 

 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.6.) 

 

 
IV.6.1.  Schedelvormafwijkingen: Deformationele plagio- en brachycefalie 
 
 

Afwijkingen van de fontanellen 
 
De fontanellen groeien progressief dicht, maar de grootte en het tijdstip van de sluiting zijn erg 
variabel, vooral voor wat de voorste fontanel betreft. Er is geen correlatie tussen de aanvankelijke 
grootte van de fontanel en het tijdstip van de sluiting. 
 
Naast deze normale variatie kunnen sommige aandoeningen verantwoordelijk zijn voor abnormaal 
grote fontanellen en/of voor een vertraagde sluiting ervan (zoals achondroplasie, congenitale 
hypothyroïdie, Down syndroom, verhoogde intracraniële druk, familiale macrocefalie, rachitis). 
 
Andersom kan een opvallend kleine fontanel en/of een vroegtijdige sluiting van de schedelnaden op 
craniosynostose wijzen. 
 
Bij de palpatie van de fontanellen dient men ten slotte ook de „volheid‟ van de grote fontanel aan te 
voelen: afwijkingen zoals een bomberende fontanel (bv. bij verhoogde intracraniële druk) of een 
ingezonken fontanel (bv. bij uitdroging) zijn belangrijke signalen om te herkennen. 
 
 

Deformationele plagio- en brachycefalie 
 
Deformatieve plagiocefalie (DP) (ook positionele plagiocefalie genoemd) is een asymmetrische 
afplatting van het achterhoofd veroorzaakt door langdurige druk op de zachte structuur van de 
schedelbeenderen bij een jong kind. Wanneer de afplatting van het achterhoofd echter symmetrisch 
is, spreekt men van brachycefalie. 
 
De meningen zijn verdeeld voor wat de prevalentie van DP betreft. Volgens sommige auteurs zou DP 
veel frequenter voorkomen sinds het invoeren van het slapen in rugligging ter preventie van 
wiegendood. Volgens anderen is er echter geen evidentie hieromtrent en zijn de grote verschillen in 
gepubliceerde resultaten te wijten aan opvallende discrepanties in definitiecriteria en 
onderzoeksmethodieken. 

  
 

 
IV.6.2.  Aandoeningen van de wervelkolom 

 

 

Torticollis 

Torticollis is een misvorming van de hals waarbij het hoofd geroteerd is en naar één zijde toe 
gebogen. Bij de meeste gevallen ontstaat deze misvorming door een verkorting van één van de 
sternocleidomastoideusspieren (mm. SCM). Deze verkorting verwekt een rotatie van de kin naar de 
gezonde zijde toe en een flexie van de hals naar de aangetaste zijde. De misvorming kan aangeboren 
zijn of verworven. Congenitale musculaire torticollis is veruit de meest frequent voorkomende vorm. 
Positionele plagiocephalie kan het gevolg zijn van de misvorming, met asymmetrie van de schedel en 
het gelaat. 
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Elke pasgeborene dient een onderzoek van de nek te krijgen met aandacht voor het bewegingsbereik 
van hoofd en nek en de aanwezigheid van een massa in één van de mm. SCM. Dit wordt best 
herhaald na enkele weken tot maanden aangezien het klinisch beeld dan duidelijker kan worden. 
Doorverwijzing naar de behandelende arts is aangewezen bij vermoeden van torticollis. Onderzoek 
van visus en gehoor moet bij elk geval worden uitgevoerd daar stoornissen een factor kunnen zijn bij 
het ontstaan van de torticollis. Ook een neurologisch onderzoek is aangewezen om niet-musculaire 
oorzaken uit te sluiten. 
 
De behandeling van congenitale musculaire torticollis is conservatief bij zuigelingen. 
 
 
 

Infantiele scoliose 

 
Wanneer een scoliose wordt vastgesteld vóór de leeftijd van 3 jaar, spreekt men van een infantiele 
scoliose.  
Bij zuigelingen kan men een scoliose klinisch best vaststellen door het kind in buikligging op de 

hand(en) te leggen - met de stuit van het kind tegen het bovenlichaam van de onderzoeker - en de 

rugzijde te inspecteren. Bij kinderen die al kunnen staan, doet men best de inspectie in staande 
houding waarbij men aansluitend het kind vraagt voorover te buigen. 
Een infantiele scoliose dient steeds onmiddellijk verwezen te worden voor verder orthopedisch en 
pediatrisch onderzoek, gezien de belangrijke differentieel diagnose en het feit dat een vroege 
behandeling het resultaat gunstig kan beïnvloeden. 
 
 
 
IV.6.3.  Aandoeningen van de bovenste ledematen 

 

 

Geboorteverlamming van plexus brachialis 

Bij het eerste contact met een zuigeling dient voldoende aandacht te worden geschonken aan het 
klinisch onderzoek van de bovenste ledematen. Tekens die op een gemiste (subtiele vorm van) plexus 
brachialis verlamming kunnen wijzen, zijn: 

o Asymmetrische houding (van de armen en/of van het kind in het algemeen) 
o Verschil tussen beide bovenste ledenmaten in tonus, spierkracht, spontane motiliteit 
o In tegenstelling met de beperkte actieve motiliteit is de passieve mobilisatie van de 

gewrichten normaal  
 

Bij een kind met een gekend congenitaal letsel aan de plexus brachialis dient de evolutie van de 
verlamming in de eerste levensweken en -maanden opgevolgd te worden. Recente publicaties 
benadrukken het belang van een herevaluatie van de situatie op de leeftijd van 3 maanden. Indien de 
recuperatie van de bicepsfunctie op deze leeftijd niet of onvoldoende vordert, is doorverwijzing op zijn 
plaats. 
 

 
 
IV.6.4.  Gang- en statiekafwijkingen 
 

 

Torsie-afwijkingen 

Torsieafwijkingen van de onderste ledematen komen frequent voor bij kinderen. Meestal is dit 
fysiologisch en hoeft het geen behandeling. Nochtans veroorzaken deze afwijkingen vaak grote 
ongerustheid bij ouders en dienen daarom toch ernstig te worden genomen. 
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Exorotatie of toeing-out 
 
Wanneer kinderen beginnen te staan, doen er vrij veel dit met de onderste ledematen in uitwendige 
rotatie (toeing-out). Wanneer het kind actiever wordt en kruipt of loopt, verdwijnt deze afwijking vrijwel 
altijd spontaan. 
Wanneer geen spontane verbetering optreedt na het eerste levensjaar, is een verwijzing naar een 
orthopedisch chirurg geïndiceerd. 
 

 
Endorotatie of toeing-in 
 
Ongeveer 30% van de kinderen tussen 2 en 7 jaar loopt met de voeten naar binnen (toeing-in). 
Slechts zeer zelden ligt de oorzaak van toeing-in in de voeten. Het betreft dan sequellen van een 
metatarsus adductus.  
Tussen 2 en 5 jaar ligt de rotatie-afwijking meestal in de tibia, wat ook schijnbare O-benen kan geven. 
Een goede manier om deze afwijking na te gaan is de bepaling van de dij-voethoek. Deze endorotatie 
verdwijnt meestal spontaan, zonder behandeling, vóór de leeftijd van 8 jaar.  
Bij het oudere kind ligt de rotatieafwijking meestal in het femur. Typisch is ook de zogenaamde TV-zit 
of W-zit met de heupen in sterke inwendige rotatie. Deze houding is dan ook af te traden bij deze 
kinderen en kleermakerszit is aan te bevelen. 
 
 
 

Gangafwijkingen in het algemeen 

Luister naar bezorgdheden van ouders over het gangpatroon van hun kind en observeer de gang van 
het kind terwijl het over een zo groot mogelijke afstand stapt. Het is belangrijk voor de differentieel 
diagnose om de (medische) voorgeschiedenis van het kind, inclusief zwangerschap, geboorte en 
ontwikkeling, te kennen en een familiale anamnese af te nemen. 
Er bestaat een maturatieproces in het gangpatroon. Tot de leeftijd van 4 jaar is veelvuldig vallen 
meestal normaal. 
 
Het is niet ongewoon dat beginnende lopers nogal eens op de tenen lopen, namelijk bij het zich 
versneld oprichten. Continu of voor meer dan de helft van de tijd op de tenen lopen is verdacht voor 
pathologie. Bij subtielere vormen van pathologie kan het teenlopen enkel tot uiting komen bij rennen. 
Hier moet men dus vooral bedacht zijn op een onderliggende neurologische oorzaak. Ook bij kinderen 
met een autismespectrumstoornis ziet men niet zelden tiplopen.  
 
Manken wordt gedefinieerd als een asymmetrisch gangpatroon, afwijkend van het gangpatroon dat 
men verwacht volgens de leeftijd van het kind. Er bestaan vele manieren van manken. Oorzaken 
kunnen variëren van benigne tot potentieel levensbedreigend. Een goede anamnese is primordiaal. 
 
 
 

O- en X-benen: genua vara en genua valga 

Bij genua vara (O-benen) en genua valga (X-benen) is de voornaamste uitdaging voor de arts om 
fysiologische afwijkingen van pathologische te onderscheiden. Van de O-benen en X-benen valt meer 
dan 95% binnen de normale evolutie van de tibio-femorale hoek. 
 
Anamnese omvat de medische voorgeschiedenis, inclusief trauma‟s, verloop van de afwijking, 
familiale antecedenten en motorische mijlpalen, en een voedingsanamnese. Het is belangrijk om ook 
hier de nodige aandacht aan de afwijking te schenken, al lijkt ze banaal. Voor de ouders gaat het 
dikwijls om een majeure misvorming. Vooreerst moeten de echte van de schijnbare misvormingen 
worden onderscheiden. Bij X-benen is de intermalleolaire afstand normaal minder dan 8 cm. Bij O-
benen is een intercondylaire afstand van meer dan 10 cm na het tweede levensjaar reden voor 
doorverwijzing. Ook de bepaling van lengte, gewicht en lichaamsverhoudingen zijn belangrijk in de 
differentieel diagnose.  
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Pathologie kan worden vermoed bij een extreme misvorming, bij een unilaterale of asymmetrische 
misvorming, bij kinderen die een syndroom of andere musculoskeletale afwijkingen blijken te 
vertonen, bij een gestalte onder percentiel 25, bij familiaal voorkomen van X- of O-benen, bij 
misvormingen buiten de normale (fysiologische) leeftijd en eventueel bij kinderen uit 
ontwikkelingslanden. Doorverwijzing is dan aangewezen. 
 

 
 
IV.6.5.  Aangeboren voetafwijkingen 

 

 

Klompvoet of talipes equinovarus 

Klompvoet of talipes equinovarus is een bij de geboorte gemakkelijk te diagnosticeren misvorming van 
de voet en is met een incidentie van 0,5 tot 1 op 1000 levend geborenen één van de meest 
voorkomende congenitale aandoeningen. De term equinovarus beschrijft de meest opvallende 
afwijking. 
 
De typische klompvoet vertoont steeds een variabele rigiditeit, maar kan nooit door eenvoudige 
manipulatie worden gecorrigeerd. Is dit laatste toch het geval, dan heeft men eerder met een intra-
uteriene malpositie te maken. Belangrijk is ook de kuitatrofie, die evenredig lijkt aan de ernst van de 
klompvoet. De voet is eveneens dikwijls 1 à 2 maten kleiner.  
 
Een kort algemeen onderzoek is aangewezen. Vooral de heupen moeten worden nagekeken, omdat 
heupdysplasie iets frequenter is bij klompvoeten. Ook de lage rugstreek wordt nagekeken, op zoek 
naar eventuele kuiltjes, die een occult spinaal dysrafisme kunnen verbergen. Meestal wordt geen 
bijkomende pathologie vastgesteld en hebben we te maken met een verder gezonde baby. 
 
Een ondercorrectie van klompvoet mag niet worden aanvaard. De behandeling mag niet worden 
gestopt vooraleer een volledige correctie is bereikt. De medewerking van de ouders bij de 
behandeling is primordiaal. 
 
 

Metatarsus adductus 

Bij een metatarsus adductus (MTA) staat de voorvoet in adductus, evenwel zonder enige afwijking in 
de midden- en achtervoet, zoals bij de klompvoet wel het geval is. 
 
De diagnose van MTA door middel van de V-vinger test of bepaling van de hiel-bisector hoek is vrij 
gemakkelijk, doch soms wordt een niet goed onderzochte MTA voor een klompvoet genomen met 
overbehandeling tot gevolg. Fabry et al. raden aan na te gaan of de baby de misvorming spontaan 
kan corrigeren bij het prikkelen van de voetrug of –zool. Zo dit het geval is, zal de aandoening zeer 
waarschijnlijk spontaan corrigeren. Zo niet, is het volgen van de misvorming aangewezen en dit tot de 
leeftijd van 3 à 4 maanden. Op dat ogenblik wordt bij de niet spontaan corrigerende voetjes best een 
behandeling gestart, niet vroeger. 
 
 

Pes calcaneovalgus 

Bij pes calcaneovalgus is er een extreme dorsiflexie van de voet en staat het os calcaneus in matige 
tot ernstige valgus. Wat onmiddellijk opvalt bij het onderzoek is dat de voet soepel is en in een 
normale stand kan worden gebracht, zelfs in equinovarus. Als bijkomend onderzoek is een 
heupechografie geïndiceerd, omdat posturale afwijkingen, zeker wanneer ze asymmetrisch zijn, een 
hogere frequentie van heupdysplasie vertonen. 
Er wordt geen behandeling aanbevolen voor positionele pes calcaneovalgus. Het komt er dus op aan 
overbehandeling te vermijden. 
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 Congenitale verticale talus 

Differentieel diagnostisch vermelden we hier de zeldzame congenitale verticale talus, die leidt tot een 
rigide platvoet wanneer geen behandeling wordt ingezet. Specialistische doorverwijzing is steeds 
geïndiceerd. 
 
 
 

IV.6.6. Verworven aandoeningen van voet en enkel 
 

 

Platvoet of pes planovalgus 
 
Het kind dat begint te staan zal zeer dikwijls een doorgezakte voet vertonen. Dit noemen we nog geen 
platvoet. Het is eerder een “platte voet” (zonder mediaal gewelf) en is fysiologisch tot de leeftijd van 4 
jaar. 
 
Een platvoet vertoont klinisch twee componenten: een doorgezakte mediale voetboog en een 
valgusstand van de hiel, beide in min of meer ernstige mate aanwezig. 
Een platvoet kan voorkomen als een geïsoleerde aandoening of deel uitmaken van een bredere 
klinische entiteit. Twee vormen van pediatrische platvoet kunnen worden onderscheiden, namelijk de 
soepele en de rigide platvoet. Veruit het meest frequent is de soepele vorm. De soepele platvoet zal 
geen misvorming vertonen wanneer het kind niet steunt. 
 
Buiten het klinisch aspect van de voet is een anamnese naar leeftijd bij het begin van het probleem 
belangrijk, alsook naar het familiaal voorkomen, de aanwezigheid van andere aandoeningen, een 
trauma in het verleden, de activiteitsgraad, eventuele vroegere behandeling, en een bevraging van 
eventuele klachten. 
 
Tot de leeftijd van 4 jaar kunnen ouders gerustgesteld worden en kan uitgelegd worden dat de voet 
zijn normaal model nog niet heeft. Bij extreme platte voetjes en bij klachten kan de orthopedist toch 
een behandeling adviseren. 
 
Rigide platvoet wordt gekenmerkt door een misvorming die niet verdwijnt wanneer het kind niet steunt 
en een vermindering of afwezigheid van beweeglijkheid in de midden- en achtervoet. Een rigide 
platvoet vereist steeds een specialistische doorverwijzing. 
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Aanbevelingen voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 
 
 
Bij elk (tenzij anders vermeld) contact met de CB-arts van het basisaanbod met een zuigeling 
dient voldoende aandacht te worden geschonken aan het klinisch onderzoek van de schedel, de 
wervelkolom, de bovenste ledematen en aangeboren afwijkingen van de onderste ledematen. 
 
 
Schedel 
 
 
Afwijkingen van de fontanellen 
 

- Bij elk consult op CB: 
o Palpatie van de fontanellen (volheid, grootte en sluitingsproces opvolgen)  
o Bij de interpretatie dient men rekening te houden met o.a.: 

1. de evolutie van de hoofdomtrek op de groeicurven 
2. de schedelvorm 
3. andere symptomen en dysmorfe kenmerken (cf. bijlage X, symptomen van 

macro- en microcefalie) 
 
- Doorverwijzing bij (vermoeden van) pathologie  

 
 
 
Deformatieve plagiocefalie (DP) 
 

- Bij het klinisch onderzoek dient men ter gelegenheid van elk consult met een CB-arts 
aandacht te geven aan volgende aspecten:  

o Observatie van de schedelvorm (vanuit bovenaanzicht): afplatting en/of asymmetrie 
(van schedel, gelaat, positionering van de oortjes, uitstulping van voorhoofd…) 

o Palpatie van schedelnaden en fontanellen 
o Mobiliteit van de nek (zowel actief als passief) 
o Eventuele geassocieerde afwijkingen zoals asymmetrische houding, abnormale tonus, 

ontwikkelingsachterstand… 
 

- De preventieve aanpak van DP op het consultatiebureau bestaat erin om een aantal 
basisadviezen te geven aan alle ouders van jonge kinderen vanaf hun geboorte:  

o Rugligging wordt aanbevolen tijdens het slapen ter preventie van wiegendood 
o Actieve buikligging onder toezicht wanneer het kind wakker is, dit zowel om de 

ontwikkeling van motorische vaardigheden en van de coördinatie te stimuleren, als ter 
preventie van plagiocefalie (stimuleert een spontane, actieve draaiing van het hoofd 
naar beide zijden en voorkomt daarmee een voorkeurshouding, hoofdafplatting en 
schedelasymmetrie)  

o Wisselhouding (links/rechts) tijdens het (fles)voeden en bij het dragen van het kind 
o Stimuleren van de actieve cervicale activiteit (afwisselen van kijkrichting) 

 

- Doorverwijzing naar de behandelende arts in geval van:  
o uitgesproken plagio- of brachycefalie; 
o verslechtering van de schedelvervorming tijdens de 2 eerste levensmaanden ondanks 

adviezen aan de ouders; 
o geen duidelijke verbetering van DP op de leeftijd van 4-5 maanden 
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Wervelkolom 
 
 
Torticollis 
 

- Elke pasgeborene dient een onderzoek van de nek te krijgen met aandacht voor het 
bewegingsbereik van hoofd en nek en de aanwezigheid van een massa in één van de 
sternocleidomastoideusspieren. Dit valt in principe buiten de opdracht van Kind en Gezin.  

- Dit onderzoek wordt best herhaald na enkele weken tot maanden (bij voorkeur al ter 
gelegenheid van het eerste consult met de CB-arts) aangezien het klinisch beeld dan 
duidelijker kan worden.  

 
- Doorverwijzing bij vermoeden van torticollis 

o Onderzoek van visus en gehoor moet bij elk geval worden uitgevoerd daar 
stoornissen een factor kunnen zijn bij het ontstaan van de torticollis.  

o Ook een neurologisch onderzoek is aangewezen om niet-musculaire oorzaken uit te 
sluiten. 

 
Infantiele scoliose 
 

- Het onderzoek van de wervelkolom is onderdeel van het klinisch onderzoek bij elk consult met 
een CB-arts. Bij zuigelingen kan men een scoliose klinisch best vaststellen door het kind in 
buikligging op de hand(en) te leggen en de rugzijde te inspecteren. Bij kinderen die al kunnen 
staan, doet men best de inspectie in staande houding waarbij men aansluitend het kind vraagt 
voorover te buigen. 

 
- Een infantiele scoliose dient steeds onmiddellijk verwezen te worden voor verder orthopedisch 

en pediatrisch onderzoek. 
 
 
 
Bovenste ledematen 

 
Plexus brachialis verlamming 
 

- Tekens die tijdens het eerste consult met een CB-arts op een bij de geboorte gemiste 
(subtiele vorm) van plexus verlamming kunnen wijzen zijn: 

o Asymmetrische houding (van de armen en/of van het kind in het algemeen) 
o Verschil tussen beide bovenste ledenmaten in tonus, spierkracht, spontane motiliteit 
o In tegenstelling met de beperkte actieve motiliteit is de passieve mobilisatie van de 

gewrichten normaal  
 
- Bij een kind met een gekend congenitaal letsel aan de plexus brachialis volgt de CB-arts de 

evolutie van de verlamming in de eerste levensweken en -maanden op. Indien de recuperatie 
van de bicepsfunctie op de leeftijd van 3 maanden niet of onvoldoende vordert, is 
doorverwijzing op zijn plaats  

 
 
Onderste ledematen (inclusief voeten) 
 
Bij het kind dat nog niet staat of stapt dient er (minstens) bij het eerste contact met de CB-arts 
aandacht te zijn voor de volgende afwijkingen van de onderste ledematen:  
 
Klompvoet 
 

- Geef extra aandacht aan mogelijke aanwezigheid van een evolutieve heupdysplasie (EHD) en 
dysmorfieën t.h.v. de lage rugstreek. 
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- Meestal gaat het om een verder gezonde baby. Maak dit liefst duidelijk aan ouders om veel 
van hun ongerustheid weg te nemen. Spreek niet over ingewikkelde pathologieën en 
mogelijke zeldzame oorzaken. Zeg liever dat hun kind later een normaal leven zal kunnen 
leiden. 

- Breng ouders op de hoogte van de kuitatrofie en een kleinere voet. Dit is deel van de afwijking 
en geen gevolg van de behandeling. 

- Motiveer ouders het therapieschema nauwgezet te volgen. Hun medewerking is primordiaal. 
Ondercorrectie van klompvoet mag niet worden aanvaard. 

- Wees bedacht op het feit dat een niet goed onderzochte metatarsus adductus soms voor een 
klompvoet wordt genomen met overbehandeling tot gevolg. 

 
Metatarsus adductus 
 

- Diagnose wordt gesteld a.h.v. de V-vingertest of bepaling van de hiel-bisector hoek 

- Wanneer de misvorming niet spontaan corrigeert bij het prikkelen van voetrug of –zool is het 
volgen van de misvorming aangewezen tot de leeftijd van 3 à 4 maanden. Pas dan en niet 
vroeger wordt eventueel een behandeling gestart. 

 
Pes calcaneovalgus 
 

- Geef extra aandacht aan mogelijke aanwezigheid van EHD. 

- Overbehandeling is te vermijden. 

 
Congenitale verticale talus 
 

- Specialistische doorverwijzing is steeds geïndiceerd. 

 
 
Bij het kind dat begint te staan en te stappen dient er bij het eerstvolgende contact met de CB-
arts opnieuw aandacht te zijn voor de volgende afwijkingen van de onderste ledematen:  
 
 
Platvoet 
 

- Een “platte voet” is fysiologisch tot de leeftijd van 4 jaar.  

- Maak onderscheid tussen een soepele en een rigide platvoet. 

- Hoewel een soepele platvoet dikwijls een banale aandoening is, vragen de ouders toch de 
nodige aandacht. 

- Buiten het klinisch aspect van de voet is een anamnese naar leeftijd bij het begin van het 
probleem belangrijk, alsook naar het familiaal voorkomen, de aanwezigheid van andere 
aandoeningen, een trauma in het verleden, de activiteitsgraad, eventuele vroegere 
behandeling, en een bevraging van eventuele klachten. 

- Stel de ouders gerust in geval van een soepele platvoet zonder meer, en leg uit dat de voet tot 
de leeftijd van 4 jaar zijn normaal model nog niet heeft. Bij extreme platte voetjes en bij 
klachten kan de orthopedist toch een behandeling adviseren. 

 

- Een rigide platvoet vereist steeds een specialistische doorverwijzing. 
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Torsieafwijkingen van de onderste ledematen  
 
Meestal is dit fysiologisch en hoeft het geen behandeling. Nochtans veroorzaken deze afwijkingen 
vaak grote ongerustheid bij ouders en dienen daarom toch ernstig te worden genomen. 

 
Toeing-out 

- Wanneer geen spontane verbetering optreedt na het eerste levensjaar is doorverwijzing 
geïndiceerd. 

Toeing-in 

- Zelden ligt de oorzaak in de voeten. Het betreft dan sequellen van een metatarsus adductus. 
Raad ouders niet aan om hun kinderen hun schoenen averechts te laten dragen. 

- Tussen 2 en 5 jaar ligt de rotatie-afwijking meestal in de tibia, wat ook schijnbare O-benen kan 
geven. Deze endorotatie is fysiologisch en verdwijnt meestal spontaan. Overbehandeling is 
zeker te vermijden. 

- Bij het oudere kind ligt de rotatie-afwijking meestal in het femur. „TV‟- of „W‟-zit is af te raden 
bij deze kinderen. 

 
Gangafwijkingen in het algemeen 
 

- Luister naar bezorgdheden van ouders over het gangpatroon van hun kind.  

- Observeer de gang van het kind terwijl het over een zo groot mogelijke afstand stapt. 

- Een goede anamnese is primordiaal. Het is belangrijk voor de differentieel diagnose om de 
(medische) voorgeschiedenis van het kind, inclusief zwangerschap, geboorte,  ontwikkeling en 
trauma‟s te kennen en een familiale anamnese te doen. 

- Tot de leeftijd van 4 jaar is veelvuldig vallen meestal normaal. 

 
Genua vara (O-benen) en valga (X-benen) 
 

- De voornaamste uitdaging voor de arts is om fysiologische afwijkingen van pathologische te 
onderscheiden. 

- Anamnese omvat de medische voorgeschiedenis, inclusief trauma‟s, verloop van de afwijking, 
familiale antecedenten en motorische mijlpalen, en een voedingsanamnese.  

- Het is belangrijk om ook hier de nodige aandacht aan de afwijking te schenken, al lijkt ze 
banaal. Voor de ouders gaat het dikwijls om een majeure misvorming.  

- Vooreerst moeten de echte van de schijnbare misvormingen worden onderscheiden.  

- Bepaal bij vermoeden van X-benen de intermalleolaire afstand. Deze is normaal minder dan 8 
cm. 

- Bij O-benen is een intercondylaire afstand van meer dan 10 cm na het tweede levensjaar 
reden voor doorverwijzing.  

- Ook de bepaling van lengte, gewicht en lichaamsverhoudingen zijn belangrijk in de 
differentieel diagnose.  

 

- Pathologie, waarvoor doorverwijzing aangewezen is, kan worden vermoed bij  
o een extreme misvorming;  
o bij een unilaterale of asymmetrische misvorming;  
o bij kinderen die een syndroom of andere musculoskeletale afwijkingen blijken te 

vertonen; 
o bij een gestalte onder percentiel 25; 
o bij familiaal voorkomen van X- of O-benen;  
o bij misvormingen buiten de normale (fysiologische) leeftijd;  
o eventueel bij kinderen uit ontwikkelingslanden.  
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IV.7.  VROEGE ONDERKENNING VAN AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN 
(CHD) 

 
Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.7.) 

 
Definities en pathologie 
 
Een aangeboren hartafwijking wordt gedefinieerd als een structurele afwijking van het hart en/of de 
grote intra-thoracale bloedvaten, die direct of op termijn nadelige gevolgen kan hebben voor de 
gezondheid. Er bestaan vele types van aangeboren hartafwijkingen, maar niet alle komen in 
aanmerking voor screeningsprogramma‟s in consultatiebureaus. De levensbedreigende afwijkingen 
worden meestal opgemerkt bij de geboorte. Tevens is het op een consultatiebureau niet altijd mogelijk 
te bepalen of men met een aangeboren of verworven aandoening te maken heeft. 
 
Aan de hand van het verloop van de pathologie van de hartaandoening kan de volgende indeling 
gemaakt worden: 

 Pathologie met een zekere mate van spontane regressie 

 Complexe ernstige afwijkingen (symptomen direct na geboorte en eventueel prenataal) 

 Afwijkingen die progressief leiden tot hartfalen en hypoxie (in de eerste levensmaanden) 

 Minder ernstige afwijkingen, met overwegend klachten op oudere leeftijd  
 
Vooral de aandoeningen van beide laatste categorieën komen in aanmerking voor screening in een 
consultatiebureau, omdat ze pas tekenen vertonen in de loop van de eerste levensweken (d.i. 
samenvallend met het moment van de eerste contacten op een consultatiebureau) of later. Geschat 
wordt dat direct na de geboorte en in de eerste levensweken ongeveer 50% van de afwijkingen 
ontdekt wordt. 
 
 
Incidentie 
 
De incidentie is sterk afhankelijk van de onderzoeksmethode en de leeftijdsgroep die bestudeerd 
wordt. Geschat wordt dat in België ongeveer 8 kinderen per 1000 geboren worden met een 
aangeboren hartafwijking, waardoor het een van de meest voorkomende aangeboren afwijkingen is. 
De oorzaak is in 90% van de gevallen multifactorieel, bij ongeveer 5% kadert het in een genetisch 
syndroom, en bij 2% zou een uitwendige maternele factor (bv. infectie, Rx, medicatie) aan de 
grondslag liggen.  
 
 
Screening 
 
In het kader van een consultatiebureau bestaat screening naar aangeboren hartafwijkingen uit een 
uitgebreide anamnese en een grondig klinisch onderzoek.  
 
De anamnese omvat een inventaris van gegevens over de zwangerschap, de bevalling en de 
postnatale periode, met bijzondere aandacht voor gegevens en risicofactoren (zwangerschap, 
familiaal, inspanningstolerantie, algemene indruk van de ouders, herhaalde luchtweginfecties, …) 
waarvan is aangetoond dat ze een indicatie kunnen zijn van een verhoogde kans op een aangeboren 
hartafwijking.  
 
Het klinisch onderzoek omvat een beoordeling van de groeicurven, inspectie van de huidskleur en de 
thoraxbewegingen, opsporen van een mogelijke dysmorfie, grondige hartauscultatie en palpatie van 
arteriae femorales (en eventuele andere arteriae). Aanbevolen wordt om ter gelegenheid van elk 
contact tussen 2 weken en 6 maanden op deze manier te screenen. Na de leeftijd van 6 maanden 
wordt er niet meer systematisch gescreend, maar wel via specifieke anamnese en inspectie naar 
risicofactoren en signalen van een mogelijke hartafwijking gezocht, en eventueel een klinisch 
onderzoek uitgevoerd. 
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Verwijzing voor verder diagnostisch onderzoek gebeurt in geval van één of een combinatie van de 
volgende vaststellingen: cyanose, pathologisch geruis, inspanningsvermoeidheid. Een beslissing tot 
verwijzing is steeds het resultaat van afweging van anamnestische en klinische gegevens.  
 
Uit toetsing tegenover internationaal geldende criteria voor een goede screening (Wilson en Jungner) 
blijkt dat het voorgestelde screeningsprogramma voor aangeboren hartafwijkingen aan de meeste 
criteria voldoet, terwijl slechts enkele items een licht onvoldoende scoren. De anamnese en het 
lichamelijk onderzoek zijn geen gestandaardiseerde tests, en op deze wijze dus vrij subjectief en 
moeilijker te interpreteren Er bestaan tevens weinig goede studies die de effectiviteit van dergelijk 
screeningsprogramma aantonen. 
 
Omdat vele aangeboren hartafwijkingen levensbedreigend zijn is de effectiviteit van de behandeling 
(operatieve en medicamenteuze) duidelijk. De niet levensbedreigende aandoeningen geven meestal 
een beperking in de dagelijkse activiteiten. Correcte behandeling kan deze beperkingen verminderen.  
 
 

Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 

Bij elk consult tot en met de leeftijd van 6 maanden 
 
Daar de eerste symptomen van aangeboren hartafwijkingen optreden vanaf de geboorte tot op de 
leeftijd van ongeveer 6 maanden, is het gerechtvaardigd systematische screening naar aangeboren 
hartafwijkingen aan te bevelen bij elk consult tot en met de leeftijd van 6 maanden. Dit echter op 
voorwaarde dat ook na de leeftijd van 6 maanden, via anamnese en inspectie, naar risicofactoren en 
signalen van een mogelijke hartafwijking gezocht wordt, en eventueel een gericht klinisch onderzoek 
wordt uitgevoerd.  
 

De screening moet bestaan uit een uitgebreide anamnese (met inbegrip van gegevens van de 
zwangerschap, bevalling en postnatale periode) en een grondig klinisch onderzoek. 
 

 De uitgebreide cardiale anamnese moet minstens informatie over de volgende specifieke 
aandachtpunten (die kunnen wijzen op een aangeboren afwijking) trachten te verzamelen 
(factoren met sterk verhoogde kans op aangeboren hartafwijking zijn cursief weergegeven) 

 
 Anamnese Wanneer? Wat is afwijkend? 

Zwangerschap en 
geboorte 

Eerste contact  

Infectieziekte (Rubella en CMV) 
Diabetes mellitus  
Medicijngebruik (lithium, phenytoïne) 
Verslavingen (roken, alcohol, drugs) 
Small for Gestational Age 

Familie 
 

Eerste contact   
  

Aangeboren hartafwijkingen (inclusief ritmestoornissen, 
vb. lang QT syndroom en WPW) 
Syndromale afwijkingen 
Wiegendood/plotselinge dood 
Spierziekten 

Inspanningstolerantie Eerste jaar 

Tijdens voeden of bij inspanning (bijvoorbeeld huilen): 

 Snel vermoeid 

 Transpireren bij geringe inspanning  

 Snelle ademhaling (tachypnoe) 

 Wel honger, maar krijgt fles niet leeg 

 Stopt met drinken aan de borst 

 Blauwe of grauwe huidskleur 

 Lange tijd nodig een om een fles leeg te drinken  

 Peuterleeftijd 

Snelle vermoeidheid bij inspanning zoals (trap)lopen, 
fietsen, in vergelijking met leeftijdsgenoten 
Onderbreking van het spel met hurkzit (zelden de eerste 
of enige indicator; steeds is er dan ook cyanose bij rust) 
Pijn in de benen 

Algemene indruk van 
ouders over het kind 

Alle leeftijden „Ontevreden‟ (bij zuigeling) en ongezonde indruk 

Luchtwegen/ademhaling Alle leeftijden Herhaalde onderste luchtweginfecties 
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 Het lichamelijk onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

o Beoordeling van de groeicurven (gewicht en lengte) (alle leeftijden) 
o Inspectie voor huidkleur (alle leeftijden) 

 Bleekheid 
 Cyanose 
 Transpiratie  
 Doorbloeding 

o Inspectie voor dysmorfe kenmerken  
 Downsyndroom  
 Inspectie van verhemelte en huig (velocardiofaciaalsyndroom en Loeys-Dietz 

syndroom) 
o Inspectie van de thorax (precordiaal) (alle leeftijden) 
o Palpatie van de arteriae femorales (en eventueel andere arteriën) met de 

vingertoppen van de vingers 2, 3 en 4 
o Auscultatie  

Op vier plaatsen op de voorste thoraxwand, met de membraanzijde van de 
stethoscoop, indien mogelijk bij een liggend kind: 

 Tweede intercostaal ruimte rechts naast de rechter sternumrand (aortaklep) 
 Tweede intercostaal ruimte links naast de linker sternumrand (pulmonaalklep) 
 Vierde intercostaal ruimte links naast de linker sternumrand (tricuspidaalklep) 
 Vijfde intercostaal ruimte op de midclaviculairlijn links (apex; mitraalklep) 

 
Luisteren naar het al of niet aanwezig zijn van een hartruis en zo ja, de aard van de 
hartruis. 
Luisteren naar de harttonen en het hartritme. 
Bij het opmerken van een geruis, omschakelen naar de klokzijde van de stethoscoop. 

 
 
Consulten na de leeftijd van 6 maanden 
 
Op de contactmomenten na de leeftijd van 6 maanden moet aandacht gaan naar symptomen die 
indicatief kunnen zijn voor een eventueel hartlijden, zoals: 

 Abnormale vermoeidheid bij kruipen, spelen, lopen 

 Gedragsveranderingen (passief of agressief) 

 Hurken bij inspanning 

 Trommelstok vingers 

 Oedeem aan de oogleden 

 Cyanose  
 
Indien één of meerdere van deze symptomen aanwezig zijn moet bij het kind extra aandacht gaan 
naar de inspectie, auscultatie en palpatie. 
Ook kinderen die het neonataal onderzoek (thuisbevallingen) en de contacten beneden de leeftijd van 
6 maanden hebben gemist, zoals bv. migranten of adoptiekinderen, moeten bij het eerste contact 
volgens bovengenoemde aanbeveling onderzocht worden op de eventuele aanwezigheid van een 
aangeboren hartafwijking. 
 
 
Met het oog op verwijzing moeten de resultaten van het anamnestisch en klinisch onderzoek tegen 
elkaar afgewogen worden, waarbij de aanwezigheid van een hartgeruis altijd de doorslag geeft. Dit 
betekent niet dat de afwezigheid van een geruis een reden zou zijn om niet door te verwijzen, 
wanneer andere signalen op een mogelijk hartlijden kunnen wijzen. Het onderstaande beslisschema 
voor verwijzen bij mogelijke aangeboren hartafwijking dat door de Nederlandse jeugdgezondheidszorg 
gehanteerd wordt, is een aanbevelenswaardige leidraad voor het beleid in een consultatiebureau. 
(Wilde, 2005) 
Zeker moet verwezen worden in geval van: 

 Inspanningsvermoeidheid, vooral zweten en kortademigheid tijdens het voeden 

 Afwijkend klinisch onderzoek, zoals cyanose en hartgeruis 

 Zwakke femoralispols 

 Groeiachterstand  
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Beslisschema voor verwijzen bij mogelijke aangeboren hartafwijking (Wilde, 2005) 

 
 

Centrale cyanose en/of kortademigheid in  
anamnese of bij inspectie 

 

 
 

JA 

 
Spoedverwijzing  

huisarts/kinderarts 

 
 

  

 
Aanwezigheid hartgeruis 

 

                 JA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   NEE 

           
            JA 
 

  

 
Inspanningsintolerantie 

 

 
 

 
JA 

 
Jonger dan 6 maanden 

         
           NEE 

 

               
               NEE 

 
Verdacht of pathologisch 

geruis
1 

 

 
 
 

JA 

 
 
 
 
 
 

Verwijzing huisarts/kinderarts 
         
           NEE 

 

 

 
Achterblijvende groei 

 

 
 

JA 

         
           NEE 

 

 

 
Aangeboren hartafwijkingen 

 

 
 

 
JA 

         
           NEE 

 

 

 
Femoralispols bij herhaling afwezig/zwak

2 

 

 
 

JA 

                                      
                                              NEE 

 

  

 
Geen actie 

 

  

   
1  

Bij twijfel over de aard van het geruis, wordt bij zuigelingen een vervolgafspraak gemaakt na maximaal 4 
weken. Bij oudere kinderen kan eventueel langer gewacht worden 

2  
Indien op de leeftijd van 1 jaar nog steeds twijfel bestaat, moet verwezen worden 
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IV.8.  VROEGE ONDERKENNING VAN OOGAFWIJKINGEN EN VISUELE 
STOORNISSEN 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.8.) 

 
Definitie en voorkomen 
 
Amblyopie is een reversibele stoornis in de ontwikkeling van het visuele systeem en kan één of beide 
ogen treffen. Door het ontbreken van de juiste stimulatie tijdens de periode van visuele rijping (die tot 
de leeftijd van 7 à 10 jaar duurt) wordt het aangetaste oog “lui” en ontwikkelen de visuele banen en 
cortex zich minder goed. Dit geeft in het luie oog een verminderde gezichtsscherpte die niet met een 
bril te corrigeren is.  
 
Amblyopie is de meest voorkomende oorzaak van visusdaling bij kinderen. In de westerse landen 
varieert de prevalentie van amblyopie bij jonge kinderen tussen 2 en 5%, afhankelijk van de 
gezichtsscherpte die naargelang de leeftijd als norm wordt gehanteerd. Amblyopie is ook de 
belangrijkste oorzaak van verminderde gezichtsscherpte bij volwassenen tussen 20 en 70 jaar. Een 
recente studie toont aan dat - bij 55-plussers die deze visuele beperking vertonen - het risico om ooit 
door een bilaterale visuele handicap getroffen te worden, bijna verdubbelt.  
 
De voornaamste vormen van amblyopie zijn: (1) strabisme amblyopie, (2) refractie amblyopie en (3) 
visuele deprivatie amblyopie. Strabisme en refractieafwijkingen (en meer in het bijzonder 
anisometropie en hypermetropie) zijn hoog risicofactoren voor het ontstaan van amblyopie, en worden 
daarom “amblyogene factoren” genoemd. Aangeboren cataract, ptose van een ooglid, en 
cornealittekens of -dystrofie zijn andere mogelijke maar minder voorkomende oorzaken van 
amblyopie. Andere gekende risicofactoren voor het ontstaan van amblyopie zijn prematuriteit, 
dysmaturiteit (geboortegewicht lager dan 2000g) en het voorkomen van strabisme in de familie.  
 
Het risico voor het ontwikkelen van amblyopie is het hoogst gedurende de eerste twee tot drie 
levensjaren, maar kan optreden zolang de visuele ontwikkeling niet volledig voltooid is, dit wil zeggen 
tot de leeftijd van 7 à 10 jaar. Deze kritische periode voor het ontwikkelen van amblyopie is tegelijk 
ook de enige periode waarin amblyopie kan behandeld worden. 
 
 
Screening: rationale en methoden 
 
De prognose van amblyopie luidt als volgt: hoe vroeger gediagnosticeerd én behandeld, hoe groter de 
kans op herstel van een goede visus. Voor wat de prognose van amblyogene factoren betreft, geldt 
hetzelfde principe: hoe vroeger gediagnosticeerd én door een specialist opgevolgd, hoe kleiner de 
kans op ontwikkeling van amblyopie.  
 
Daar amblyopie geen klachten geeft en dus ongemerkt kan ontstaan, is actieve opsporing 
noodzakelijk. De klassieke methode om amblyopie en amblyogene factoren op te sporen bestaat uit 
een onderzoek van de oogstand in combinatie met een bepaling van de gezichtsscherpte op afstand 
d.m.v. een visusschaal. De afname van een dergelijke visustest vereist de actieve participatie van het 
kind en is om die reden onvoldoende betrouwbaar als screeningsmethodiek voor kinderen met een 
ontwikkelingsleeftijd jonger dan 3 à 4 jaar.  
 
De laatste jaren werden nieuwe en objectievere screeningsinstrumenten ontwikkeld – namelijk 
geautomatiseerde auto- en photorefractometers - die geen of weinig medewerking van het kind 
vereisen. Hiermee kunnen amblyogene factoren opgespoord worden. Of er ook echt amblyopie 
aanwezig is, kan met deze tests niet bepaald worden. Uit een zeer recente systematische review blijkt 
dat de sensitiviteit van auto- en photorefractoren bij het opsporen van refractieafwijkingen tussen 56% 
en 91% varieert, met een specificiteit gaande van 53% tot 99%. De methodologische verschillen 
tussen de verschillende studies laten echter niet toe om een betrouwbare meta-analyse van deze 
resultaten uit te voeren. Tussen 2000 en 2003 kregen deze instrumenten een plaats in de 
aanbevelingen voor screening op zeer jonge leeftijd, maar met de waarschuwing dat dit geen 
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vervanging kan zijn voor de klinische evaluatie van de gezichtsscherpte van zodra het kind kan 
meewerken.  
 
 
Diagnose en behandeling 
 
Om de diagnose van amblyopie te kunnen stellen, is een gespecialiseerd oftalmologisch onderzoek 
nodig. Voor een adequate behandeling van amblyopie is het belangrijk om de verschillende vormen 
van amblyopie van elkaar te onderscheiden omdat deze een verschillende aanpak vergen. De 
behandeling bestaat enerzijds uit het wegnemen van de oorzaak (strabisme, refractieafwijking,…), en 
anderzijds uit het stimuleren van het luie oog. Dit gebeurt door middel van occlusie (pleister) of 
accomodatieverlammende druppels toegediend in het niet-amblyope oog. De occlusieduur varieert 
van enkele uren per dag tot hele dagen per week, afhankelijk van de mate van amblyopie en de 
leeftijd van het kind. Over de duur en intensiteit van de behandeling bestaat op dit moment nog geen 
consensus. Bij occlusietherapie is steeds een goede opvolging noodzakelijk om te voorkomen dat het 
afgedekte oog op zijn beurt amblyoop wordt. 
 
Er bestaat een grote variabiliteit in de slaagkans van de behandeling van amblyopie. Afhankelijk van 
de studies kan die tussen 30% en 95% schommelen. Het succes van de behandeling wordt onder 
meer beïnvloed door de volgende factoren:  
- de leeftijd waarop de behandeling gestart wordt: er zijn aanwijzingen dat wanneer een lui oog vóór 

de leeftijd van 5 jaar opgespoord en behandeld wordt, de prognose vaak gunstig is, terwijl een 
laattijdige diagnose de kans op succes van de behandeling in het gedrang brengt. Maar op dat 
vlak zijn de resultaten van sommige studies tegenstrijdig en is er nog geen echte consensus.  

- het gebrek aan therapietrouw: dit is de frequentste reden van het niet slagen van de behandeling. 
Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger het kind is, hoe beter het goede oog volgens de aanbevelingen 
wordt afgeplakt. Dit vormt dus een bijkomend argument voor de vroege diagnose van amblyopie. 

- Ten slotte is het effect van de behandeling ook afhankelijk van de ernst van de amblyopie en van 
de oorzaak. Behandeling van amblyopie ten gevolge van strabisme heeft over het algemeen een 
slechtere prognose dan amblyopie veroorzaakt door een refractieafwijking. 

 
 
 
Effectiviteit van screening 
 
De laatste jaren is de effectiviteit van screening naar oogaandoeningen bij jonge kinderen een 
controversieel onderwerp geweest. Voor sommige auteurs is er nog onvoldoende evidentie om de 
efficiëntie van dergelijke screeningsprogramma‟s aan te tonen. Volgens de U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF, 2004) en de Health Technology Assessment (2007) voldoet de opsporing van 
amblyopie en amblyogene factoren op peuterleeftijd wel degelijk aan de meeste gangbare 
screeningscriteria. Doordat een tijdig ontdekte amblyopie een behandelbare aandoening is, kan een 
efficiënt screeningsprogramma de prevalentie van amblyopie doen dalen terwijl de incidentie 
onveranderd blijft. De resultaten van verschillende cross-sectionele studies suggereren inderdaad dat 
screening op jonge leeftijd gepaard gaat met een verlaagde prevalentie van amblyopie. Maar het blijkt 
bijzonder moeilijk om de repercussies van unilaterale visusdaling en van amblyopiebehandeling te 
kwantificeren, bv. op vlak van schoolprestaties of op de levenskwaliteit op lange termijn. 
 
Naar aanleiding van drie recente systematische reviews over amblyopie besluit Schmucker dat - 
ondanks sommige methodologische zwaktes van de beschikbare literatuur en het ontbreken van strikt 
gecontroleerde studies - er toch voldoende onrechtstreekse evidentie bestaat dat de vroegtijdige 
opsporing van oogaandoeningen efficiënt is, en dat screeningsprogramma‟s waarvan de 
autorefractometer deel uitmaakt, betere resultaten geven op vlak van screeningsefficiëntie dan andere 
screeningsalternatieven. 
 
Voor wat toekomstige onderzoeken betreft, beveelt Schmucker aan om (1) in regio‟s/landen waar 
screeningprogramma‟s geïmplementeerd worden, de dekkingsgraad proberen te maximaliseren, en 
(2) de resultaten telkens te vergelijken met regio‟s waar geen screening gebeurt. Een alternatief voor 
dergelijke vergelijking kan zijn om screeningsprogramma's in verschillende regio‟s op andere 
tijdstippen uit te voeren (bv. 3 à 4-jarigen versus 5 à 6-jarigen).  
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Ontwikkelingen binnen Kind en Gezin 
 
In die zin sporen de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de strategie van oogscreening in 
Vlaanderen goed met deze aanbevelingen. De laatste jaren test Kind & Gezin - in samenwerking met 
alle Vlaamse universitaire oogheelkundige diensten - een nieuw videorefractometer uit. Na een eerste 
validatiestudie - om de intrinsieke waarden van het instrument te bevestigen - werd in 2007 gestart 
met een pilootfase, waarbij de videorefractometer in enkele Vlaamse regio‟s wordt uitgetest. Eind april 
2010 werd een voorlopige analyse van de beschikbare resultaten uitgevoerd. Op basis hiervan 
besliste Kind en Gezin om de implementatie van deze oogscreening verder te zetten, met het 
volgende protocol: screening d.m.v. videorefractometer op 2 momenten, namelijk op de leeftijd van 12 
en 24 maanden. Aanvullend op de laatste screening (op 24m) zal de CB-arts een onderzoek van de 
oogstand (covertest) uitvoeren. 
 

 

Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 

Literatuuronderzoek ondersteunt het door Kind en Gezin voorgestelde protocol om screening d.m.v. 
videorefractometer op 2 momenten te organiseren, namelijk op de consult van 12 en 24 maanden,  
aangevuld met een onderzoek van de oogstand (covertest) door de CB-arts op het consult van 24 
maanden.   
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IV.9.  VROEGE ONDERKENNING VAN PERCEPTIEF GEHOORVERLIES  

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.9.) 

 
Definitie en voorkomen 
 
Perceptief gehoorverlies is het resultaat van een probleem ter hoogte van het binnenoor (cochlea, 
orgaan van Corti) of het neurale gedeelte (gehoorzenuw). Permanent gehoorverlies treft 1 à 5/1000 
pasgeborenen. Bij 1 à 2/1000 levend geboren kinderen is er sprake van ernstige bilaterale doofheid. 
In 40 à 50% van de gevallen is de oorsprong genetisch. Daarnaast zijn pre- en perinatale infecties en 
prematuriteit de belangrijkste oorzaken van ernstige bilaterale doofheid. 
 
Voor een normale taal- en spraakontwikkeling is een goede gehoorfunctie onontbeerlijk. Uit een 
recente systematische review blijkt dat kinderen met permanent gehoorverlies meer 
communicatiemoeilijkheden (zowel verbaal als niet-verbaal) hebben maar ook meer 
gedragsproblemen vertonen in vergelijking met normaalhorende leeftijdsgenoten. Slechthorendheid 
heeft bovendien duidelijk negatieve repercussies op de schoolloopbaan en op het psychosociale 
welzijn van het kind. De therapeutische opties bestaan - naast het aanmeten van een gehoorapparaat 
of het laten aanbrengen van een cochleair implantaat - uit onder andere gezinsbegeleiding, 
spraaktraining, het leren liplezen of het leren gebruiken van gebarentaal. 
 
 
Screening: rationale en methoden 
 
Neonatale gehoorscreening heeft als doel om aangeboren permanent gehoorverlies vroegtijdig op te 
sporen. Volgens de US Preventive Task Force (update 2008) is er voldoende evidentie beschikbaar 
om neonatale gehoorscreening bij alle pasgeborenen aan te bevelen (evidentiegraad niveau B). Deze 
aanbeveling berust op het feit dat de vroege opsporing van permanent gehoorverlies het mogelijk 
maakt om een aangepaste begeleiding en behandeling op zeer jonge leeftijd op te starten - wanneer 
de therapeutische opties een maximaal remediërend effect hebben - wat de ontwikkeling van het kind 
ten goede komt.  
 
Om kinderen met een verhoogd risicoprofiel voor gehoorverlies vroegtijdig te identificeren, lijstte de 
Joint Committee on Infant Hearing de risicofactoren voor congenitaal versus niet-congenitaal 
gehoorverlies op. Uit zowel prospectieve als retrospectieve studies blijkt echter dat slechts de helft 
van alle zuigelingen met een permanent gehoorverlies één of meer van deze risicofactoren vertoont. 
Het gebruik van deze lijsten als screeningsinstrument wordt dus nog uitsluitend aangeraden voor 
situaties en landen waarbij men over geen betere screeningstest beschikt. 
 
Er bestaan objectieve methoden om - zonder medewerking van het kind - de hersenactiviteit in 
respons op geluidstimuli te meten. Deze elektrofysiologische screening berust op een 
geautomatiseerde meting van auditieve hersenstamresponsen (automated auditory brainstem 
response, AABR) of van otoakoestische emissies (OAE‟s) die opgewekt worden door het aanbieden 
van korte geluidsstimuli (500 à 15.000 clicks). Beide methoden hebben een goede sensitiviteit en 
specificiteit en worden vaak in een tweestappen-protocol gebruikt (na een eerste afwijkend resultaat 
wordt een tweede test - al dan niet van hetzelfde type - op korte termijn afgenomen).  
 
In tegenstelling met AABR kunnen de OAE‟s echter geen gehoorverlies opsporen dat uitsluitend te 
wijten is aan een probleem t.h.v. het neurale gedeelte (gehoorzenuw t.e.m. auditieve cortex). Bij 
kinderen die hiervoor at risk zijn - zoals kinderen die op een neonatale intensive care afdeling 
verbleven - wordt daarom aanbevolen om in eerste instantie de AABR-screeningsmethode toe te 
passen. 
 
Bij een afwijkend resultaat op een OAE- en/of AABR-screeningsprotocol dient het kind doorverwezen 
te worden naar een gespecialiseerd audiologisch centrum voor een uitgebreid gehooronderzoek. De 
verwijscriteria die in de literatuur meestal vermeld worden, komen overeen met een gemiddeld 
gehoorverlies van 35 à 40dB voor de frequenties uit de spraakzone (500- 4000 Hz).  
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The National Guideline Clearinghouse en US Preventive Task Force (update 2008) geven de 
aanbeveling om een gehoortest af te nemen bij alle zuigelingen vóór de leeftijd van één maand 
(aanbeveling graad II). Bij een afwijkend screeningsresultaat dient een gespecialiseerde audiologische 
en medische evaluatie vóór de leeftijd van 3 maanden plaats te vinden. Bij sommige kinderen is het 
permanent gehoorverlies echter nog niet aanwezig of nog niet opspoorbaar via neonatale 
gehoorscreening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij progressief, verworven of vertraagd optredend 
gehoorverlies, dat pas in de eerste levensmaanden of -jaren optreedt. Bij kinderen die hiervoor een 
hoogrisico profiel hebben, is gespecialiseerde evaluatie op regelmatige tijdstippen gerechtvaardigd. 

 
 
Effecten en effectiviteit van screening 
 
Er is goede evidentie dat universele neonatale gehoorscreening zeer doeltreffend is. Omdat er bij de 
helft van de kinderen met permanent aangeboren gehoorverlies geen duidelijke risicofactor kan 
gevonden worden, is een screening die enkel gericht is op hoogrisicogroepen niet doeltreffend en 
daarom afgeraden.  
 
Uit een grootschalige Amerikaanse studie met follow-up van de kinderen tot de leeftijd van 8 jaar blijkt 
dat het ingevoerde tweestappen-screeningsprogramma (OAE gevolgd door AABR in geval van 
afwijkend resultaat) een sensitiviteit en specificiteit heeft van respectievelijk 92% en 98%.  
 
Universele neonatale gehoorscreening leidt tot een duidelijke vervroeging van het tijdstip waarop 
congenitaal permanent gehoorverlies wordt opgespoord, bevestigd én behandeld. In landen waar 
neonatale gehoorscreening al enkele jaren wordt toegepast, blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop 
permanent gehoorverlies wordt ontdekt en de behandeling wordt gestart, gedaald is van 13-18 
maanden naar 6 maanden en jonger.  
 
Volgens de systematische review van Nelson en de US Preventive Task Force (update 2008) is er 
voldoende evidentie dat opsporing en behandeling van slechthorendheid vóór de leeftijd van 6 
maanden een positief effect heeft op de taal- en spraakontwikkeling van deze kinderen.  
 
De laatste jaren werd in steeds meer landen een programma voor universele neonatale 
gehoorscreening ingevoerd. Een van de meest cruciale aspecten bij de implementatie van dergelijk 
screeningsprogramma is de mate waarin men er in slaagt om de doelgroep van pasgeborenen zo 
maximaal mogelijk te bereiken. In de Verenigde Staten is de proportie van zuigelingen die een 
neonatale gehoorscreening krijgt in enkele jaren gestegen van 38% in 2000 tot 95% in 2007. 
 
Er is onvoldoende evidentie beschikbaar rond mogelijke negatieve effecten van neonatale 
gehoorscreening. Naast de onnodige kosten en ongerustheid van ouders bij vals-positieve resultaten, 
kunnen cochleaire implantaten verantwoordelijk zijn voor een aantal complicaties (vb. toegenomen 
risico op meningitis). Men schat echter dat het risico op eventuele complicaties ten gevolge van 
screening en behandeling eerder klein is en niet opweegt tegen de verwachte voordelen.  
 
 
Evaluatie van het beleid van Kind en Gezin 
 
Sinds 1998 biedt Kind en Gezin een neonatale gehoorscreening aan voor alle zuigelingen in 
Vlaanderen en Brussel vóór de leeftijd van 3 maanden. Deze screening gebeurt aan de hand van een 
AABR-test (ALGO

®
-test), en bij afwijkend resultaat wordt dezelfde test op korte termijn herhaald. 

Volgens een berekening gebaseerd op de gegevens uit de jaarverslagen van Kind en Gezin behaalde 
dit screeninsprogramma voor de periode 1999-2003 een sensitiviteit van 96,2% en een specificiteit 
van 99,9%.  
Sinds de invoering van een nieuwe toestel (de ALGO

®
3i) eind 2006 merkt men echter een sterke 

stijging van de vals-positieve resultaten (met 68% - hetzij een vertienvoudiging van de verwijzingen 
waarbij geen aangeboren gehoorverlies gevonden wordt!). Bij ruim 1 op 2 verwijzingen blijkt een 
middenoorprobleem de reden te zijn voor het herhaald falen op de gehoorscreening. Kind en Gezin 
voert bijkomende analyses uit om meer inzicht te krijgen in deze afwijkende resultaten. 
 
Sinds de invoering van de ALGO

®
-test in 1998 heeft Kind & Gezin grote inspanningen geleverd om de 

doelgroep (m.a.w. alle zuigelingen geboren in Vlaanderen en Brussel) vóór de leeftijd van drie 
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maanden te bereiken. Volgens cijfers uit het laatste Algo-rapport kregen 96,4% van de kinderen 
geboren in 2007 een gehoortest in de periode na de geboorte. 
 

 

Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 

Het literatuuronderzoek ondersteunt Kind en Gezin in haar huidige beleid om neonatale 
gehoorscreening met AABR-test te voorzien bij alle kinderen op de leeftijd van 2 à 6 weken.  
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IV.10.  VROEGE ONDERKENNING VAN UROGENITALE PATHOLOGIE 

 
 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlagen II.10., II.11., II.12.) 

 
Dit literatuuroverzicht spitst zich voornamelijk toe op niet ingedaalde testis. 
Andere urogenitale aandoeningen, zoals hypospadias, fimosis, hydrocoele, liesbreuk en verkleving 
van de schaamlippen, worden kort besproken. 
 
 
 

IV.10.1.  Cryptorchidie 
 
 
Definitie en prevalentie 
 
Cryptorchidie, of de afwezigheid van minstens 1 testis in het scrotum, is de meest frequente 
mannelijke urogenitale aandoening, geraamd op 2-9% bij de geboorte. Op de leeftijd van 3 maanden 
is dit cijfer, dankzij spontane indaling bij 70% van de gevallen gedaald tot 1-2%. In recent 
cohortonderzoek werd vastgesteld dat de prevalentie tussen de leeftijd van 3 en 24 maanden opnieuw 
kan stijgen door het optreden van nieuwe (verworven) vormen, en op 24 maanden opnieuw 7% kan 
bedragen. Dit fenomeen, dat recenter frequenter wordt geobserveerd, wordt “ascensus testis” 
genoemd. 
 
Naast echte cryptorchidie (afwezigheid van ten minste 1 teelbal in het scrotum, met een normale 
ontwikkeling en anatomie) kan er ook sprake zijn van ectopische testis, retractiele testis of gliding 
testis. Cryptorchidie kan uni- of bilateraal (10%) zijn; de niet-ingedaalde testis kan palpabel zijn of niet-
palpabel; cryptorchidie kan aangeboren of verworven (ascensus testis) zijn. 
 
 
Etiologie en gezondheidseffecten 
 
Een niet-ingedaalde teelbal kan geassocieerd zijn met verminderde fertiliteit en een verhoogd risico op 
teelbalkanker. Vermijden van deze ongewenste effecten is de rationale voor vroegtijdig opsporing van 
niet-ingedaalde testis, aangezien recent onderzoek leert dat vroegtijdige interventie dit risico kan 
verminderen.  
 
Oorzaken zijn nog niet volledig opgehelderd, er bestaat een vermoeden van genetische beschadiging 
en/of blootstelling aan endocriene verstoorders in het eerste deel van de zwangerschap. Ook 
blootstelling van de vader aan endocriene verstoorders (zoals pesticiden) werd geassocieerd met 
verhoogd risico op cryptorchidie bij hun zonen. In de literatuur zijn nog andere factoren beschreven, 
zoals de leeftijd van de moeder, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en problemen tijdens de 
zwangerschap of bevalling (bloedingen, hypertensie, vroegtijdige weeën, keizersnede).  
 
 
Diagnose 
 
De diagnose van cryptorchidie wordt klinisch gesteld, best uitgevoerd door een ervaren onderzoeker 
in een rustige (warme) omgeving om het effect van het cremaster reflex te minimaliseren. In geval van 
congenitale cryptorchidie wordt spontane indaling niet meer verwacht na de leeftijd van 6 maanden.  
 
Differentiaal diagnose tussen retractiele testis en echte cryptorchidie is noodzakelijk.  
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Verwijsbeleid en behandeling 
 
Behandelingsmogelijkheden zijn tweeërlei, namelijk hormonaal of operatief.  
 
De succesgraad van een hormoontherapie (met gonadotrofine releasing hormoon (GnRH) en/of 
human chorionic gonadotrofine (hCG)) varieert volgens de geraadpleegde studie tussen 6% en 75%, 
en deze staat daarom ter discussie. Hoewel de klassieke hormonale behandeling met hCG een 
“evidence level” 1 heeft voor wat betreft de indaling van de testis, wordt aan deze behandeling slechts 
een aanbeveling graad C toegekend, omdat ze apoptosis kan veroorzaken en bijgevolg nefast kan zijn 
voor de toekomstige fertiliteit. 
Recent onderzoek leert dat er argumenten zijn om aan de heelkunde “adjuvant” GnRH therapie toe te 
voorzien. Hiermee zou de fertiliteitsindex kunnen verhoogd worden. Op dit ogenblik heeft dergelijke 
behandelingsstrategie echter enkel een plaats binnen studieprotocols. 
 
De European Society for Paediatric Urology en de Nordic Consensus on treatment of undescended 
testes bevelen aan om bij een congenitale niet-ingedaalde palpabele testis op jonge leeftijd 
orchidolysis en orchidopexie uit te voeren, via inguinale weg. Volgens de European Society gebeurt dit 
bij voorkeur tussen 12 en 18 maanden, terwijl de Nordic Consensus aanbeveelt om dit al tussen de 
leeftijd van 6 en 12 maanden te doen.  
 
De Nederlandse Werkgroep Kinderurologie en de Nederlandse JGZ ontwerprichtlijn niet-scrotale testis 
volgen deze aanbeveling van de Nordic Consensus. De succesgraad van deze procedure zou 
oplopen tot 92%. 
Bij niet palpabele testis moet een inguinale chirurgische exploratie geprobeerd worden, met de 
mogelijkheid om ook een laparoscopie uit te voeren, en moet afhankelijk van de vastgestelde 
problematiek de teelbal verwijderd of een orchidolysis en orchidopexie uitgevoerd worden. 
 
Ook in een recente richtlijn van het “Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie”, mede onderschreven 
door het “Deutschen Gesellschaft für Urologie” en het “Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin”,  wordt er voor gepleit om niet te wachten op spontane indaling van aangeboren 
cryptorchidie tot de leeftijd van 1 jaar, maar al vanaf 6 maanden (namelijk in het leeftijdsvenster 6-12 
maanden) heelkundige behandeling te starten. In deze richtlijn wordt tevens geopteerd voor 
systematisch pre-operatieve hormonale proeftherapie. Afhankelijk van het resultaat hiervan wordt 
beslist om al dan niet nog een orchidopexie uit te voeren. 
 
Over het beleid bij verworven niet-ingedaalde testis bestaat minder eensgezindheid dan voor de 
congenitale vorm. Met uitzondering van de JGZ richtlijn, wordt over het algemeen aanbevolen om voor 
het verwijsbeleid geen onderscheid te maken tussen aangeboren en verworven vormen van niet-
scrotale testis.  
 
 
 

IV.10.2.  Hypospadias  
 
Hypospadias is een onvolledige ontwikkeling van de urethra door slechte fusie van de urethrale plaat 
tijdens de differentiatie van de externe genitaliën zodat de urethrale opening (meatus) op een 
verkeerde plaats ligt. De indeling van hypospadias gebeurt meestal op basis van de plaats van de 
urethra-opening. 
 
De laatste jaren is er voornamelijk in Westerse landen een toename van de incidentie van 
hypospadias vast te stellen, met belangrijke regionale verschillen. In de meest recente literatuur wordt 
het cijfer van 1 geval op 300 mannelijke geboorten genoemd, terwijl dit midden vorige eeuw nog 
1/1000 was. 
 
De echte oorzaak is nog niet gekend. Het proces van ontwikkeling van penis en urethra vergt een 
correct genetisch programma met een in tijd en ruimte aangepaste differentiatie van cellen, complexe 
interacties tussen de verschillende weefsels, geregeld door hormonen en enzymatische activiteit. Elke 
verstoring kan leiden tot het ontstaan van hypospadias. Omgevingsfactoren (hormoonverstoorders, 
anti-androgenen) die ook bij het ontstaan van cryptorchidie genoemd worden, blijken hier eveneens 
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een rol te spelen. Dit zou minstens deels verklaren waarom de incidentie van hypospadias de laatste 
decennia zo significant gestegen is. 
 
De diagnose van hypospadias zou in principe bij de geboorte gesteld moeten worden, met 
uitzondering van de megameatus vorm met een normaal preputium. Een goede beschrijving van de 
afwijking in het dossier is noodzakelijk. 
 
In functie van het type pathologie kan een chirurgische ingreep functioneel noodzakelijk zijn, of eerder 
omwille van esthetische redenen uitgevoerd worden. De ideale leeftijd voor een operatie is tussen 6 
en 18 maanden. In meer recente studies adviseert men een ingreep al tussen de leeftijd van 4 en 6 
maanden.  
 
 
 

IV.10.3.  Fimosis en parafimosis 
 
Fimosis is in het algemeen gesteld een stugge ringvormige strictuur van het distale preputium, die 
belet dat de voorhuid kan worden teruggetrokken.  
Met deze definitie is fimosis in de eerste levensjaren veelal fysiologisch en van voorbijgaande aard. 
Dit moet onderscheiden worden van de pathologische vorm van fimosis, gekenmerkt door 
littekenweefsel dat meestal veroorzaakt wordt door balanitis xerotica obliterans. Sommige auteurs 
spreken van primaire en secundaire fimosis, waarbij respectievelijk de fysiologische en pathologische 
vorm bedoeld worden.  
Parafimosis is een acuut probleem waarbij de teruggetrokken voorhuid achter de glans vast zit en tot 
constrictie met oedeem kan leiden, met eventueel necrose van het distale deel van de penis. 
 
Bij pasgeborenen is de fimosis fysiologisch. Bij ongeveer 96% van de pasgeborenen is de voorhuid 
niet volledig terug te trekken als gevolg van verklevingen tussen voorhuid en glans penis. Op het 
einde van het 1

ste
 levensjaar is de retractie van de voorhuid tot achter de glans maar mogelijk bij 50% 

van de jongens, en dit neemt toe tot 89% op het einde van het 3e levensjaar.  
 
De diagnose is louter klinisch. 
 
Elke vorm van fimosis, ook de fysiologische, kan met corticoïden (onder de vorm van locaal aan te 
brengen crème) behandeld worden. Bij de fysiologische vormen kan dit ouders gerust stellen, 
wanneer zij niet wensen te wachten op spontaan herstel en aandringen tot heelkundig ingrijpen. Ook 
bij een fimosis die klachten oplevert kan deze locale behandeling overwogen worden. Een deel van de 
circumcisies kan hiermee vermeden worden. 
Fimosoplastie (plastische of radicale circumcisie) is een ingreep met weinig indicaties (dit terwijl ze 
heel vaak wordt uitgevoerd in Vlaanderen), maar als deze geïndiceerd is dan gebeurt ze omwille van 
psychologische redenen best vóór de leeftijd van 2 jaar. Er zijn wel heel wat argumenten om bij 
jongens met recidiverende urineweginfecties een profylactische circumcisie uit te voeren. 
De behandeling van parafimosis is een spoedgeval. 
 
 
 

IV.10.4.  Hydrocoele 
 
De hydrocoele is een goedaardige unilaterale of bilaterale opstapeling van vocht tussen het viscerale 
en parietale blad van de tunica vaginalis, als gevolg van een onevenwicht in de productie en de 
resorptie van vocht.  
 
Rondom de testis is een gladde symmetrische zwelling palpabel. De zwelling kan strak gespannen 
staan waardoor de testis zelf niet palpabel is. De diagnose wordt gesteld door doorlichting met een 
lichtbron. Een hydrocoele is volledig doorschijnend. 
 
Behandeling vóór de leeftijd van 12-24 maanden is niet geïndiceerd omwille van grote kans op 
spontane resorptie van het vocht. 
Indien geen spontane afname van de omvang gezien wordt moet er gedacht worden aan een 
bijkomende pathologie (bv. torsie). 
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IV.10.5.  Liesbreuk 
 
Is een protrusie van een deel van de abdominale organen of weefsels door het inguinaal kanaal in het 
scrotum. Het ontstaansmechanisme is gelijkaardig als hydrocoele en kan er ook mee samen gaan. De 
oorzaak is het openblijven van het canalis vaginalis. 
 
Deze wordt geschat op 10-20 per 1000 levendgeborenen. Het komt 6 maal meer voor bij jongens dan 
bij meisjes en 20 maal meer bij prematuren met een geboortegewicht van minder dan 1500gr. Een 
liesbreuk doet zich vaker rechts dan links voor, en treedt vooral op tijdens de eerste levensjaren en in 
het bijzonder de eerste 6 levensmaanden. In ongeveer 10% van de gevallen is de liesbreuk bilateraal. 
 
De symptomen worden zeer dikwijls door de ouders opgemerkt en bestaan uit een zwelling die 
toeneemt bij persen, huilen of hoesten. 
De diagnose kan gesteld worden door een goede anamnese en een klinisch onderzoek. De 
vroegopsporing heeft als nut door snelle behandeling (operatie) de ernstige complicatie, namelijk 
inklemming te voorkomen. Goede voorlichting voor de ouders is noodzakelijk.  
 
 
 

IV.10.6.  Verkleefde schaamlippen (synechia vulvae) 
 
Verkleefde schaamlipjes, ook synechia vulvae genoemd, is een gedeeltelijke of volledige verkleving 
van de binnenste schaamlippen (labia minora) bij meisjes.  

Het is de meest voorkomende aandoening ter hoogte van de geslachtsorganen bij meisjes. Bij de 
geboorte zijn ze eigenlijk nooit aanwezig; de verklevingen ontstaan in de eerste twee jaar. Mogelijk 
speelt een lokale ontsteking van de schaamlippen of van een deel van de vagina een rol. De 
aandoening synechiae vulvae is onschuldig. Wel predisponeert het tot het verkrijgen van 
recidiverende urineweginfecties. Symptomen van urineweginfectie moeten daarom uitgesloten 
worden.  
 
Bij lichamelijk onderzoek is er verkleving van de labia minora in de middellijn; deze breidt van 
posterieur naar anterieur uit en kan reiken tot de clitoris. 
 
Het is belangrijk om ouders gerust te stellen door aan te duiden dat synechia een onschuldige 
aandoening is, waarbij in principe geen aangeboren afwijkingen van de inwendige genitalia aanwezig 
zijn.  
Bij asymptomatische synechia kan men in principe afwachten. Bij de meeste kinderen gaat de 
aandoening binnen één of twee jaar vanzelf over.  
Bij symptomatische (bv. herhaaldelijk blaasontsteking) of persisterende senechia kan het nodig zijn de 
synechia los te maken, al dan niet na een proefbehandeling met vaseline (eventueel met toevoeging 
van diënestrol). Behandeling vereist de nodige ervaring, en heeft daarom geen plaats in een 
consultatiebureau.  
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Aanbeveling met betrekking tot het aanbod van preventieve gezondheidszorg in de 
consultatiebureaus 

 
Jongens 
 
 
Niet-ingedaalde testis 
 
Kort na de geboorte, in het kader van een klinisch onderzoek van de pasgeborene, moet nagegaan 
worden of beide testes scrotaal zijn. Als een of beide testes niet scrotaal zijn wordt in het lieskanaal 
gezocht. Er wordt gezocht naar tekenen van dysmorfie, zoals o.a. micropenis en hypospadie, maar 
ook dysmorfe kenmerken buiten het urogenitale gebied. 
Deze informatie moet in het kinddossier genoteerd worden, en overgemaakt worden aan de 
behandelende arts en Kind en Gezin (indien ouders begeleiding in het CB wensen). 
 
De CB-arts onderzoekt het kind minstens 2 maal (en bij voorkeur bij elk consult) beneden de leeftijd 
van 6 maanden op de aanwezigheid van testes in het scrotum, en dit gebeurt bij voorkeur door 
dezelfde onderzoeker. Wanneer op de leeftijd van 6 maanden geen consult met een CB-arts gepland 
wordt (cfr. de aanbeveling voor contacten van het basisaanbod, hoofdstuk IX van dit rapport), dan 
dient voor kinderen bij wie op het consult van 4 maanden één of beide testes niet in het scrotum 
aanwezig waren, een supplementair contact met de CB-arts te worden voorzien op de leeftijd van 6 
maanden.  
Na de leeftijd van 6 maanden gebeurt dit onderzoek alleen op indicatie, bv. bij kinderen die voorheen 
nooit op een consultatiebureau werden onderzocht. Met het oog op de opsporing van verworven 
vormen van cryptorchidie die zich pas na de leeftijd van 6 maanden voordoen, wordt een bijkomend 
systematisch onderzoek van de testes gepland op de leeftijd van 24 maanden. 
 
 
Het urogenitale onderzoek van de jongen bestaat uit een gerichte anamnese en een klinisch 
onderzoek. 
 

 Anamnese 
o Naast de klassieke gegevens over het verloop van de zwangerschap en bevalling, 

wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende factoren die geassocieerd worden 
met een verhoogd risico op niet-ingedaalde testis: 

 Preterme geboorte en laag geboortegewicht 
 Moeder met hoger dan gemiddelde leeftijd 
 Blootstelling van de moeder (en volgens sommige auteurs ook de vader) aan 

endocriene verstoorders, hoewel dit moeilijk te operationaliseren is omdat de 
meeste ouders zich niet bewust zijn van dergelijke blootstelling   

o Heel belangrijk zijn de gegevens over de ligging van de testes kort na de geboorte. 
 

 Klinisch onderzoek  
o Uitvoeren in een warme ruimte en met warme handen 
o Bij een liggend kind (eventueel bij oudere kinderen aan te vullen met een onderzoek in 

hurk- of kleermakerszit) 
o Eerst gebeurt een visuele beschrijving van het scrotum, grootte, symmetrie, aan- of 

afwezigheid van testes 
o De cremaster reflex wordt geïnhibeerd door de niet-dominante hand vlak boven de 

symphysis in de liesregio te leggen, vooraleer het scrotum aan te raken  
o De liesregio wordt zacht gemasseerd van craniaal naar caudaal om de testis naar het 

scrotum te brengen (verschil tussen lymfeknoop en testis kan zo opgemerkt worden) 
o Een retractiele testis zal meestal tot in het scrotum kunnen gebracht worden, maar zal 

na loslaten door het opwekken van de cremaster reflex (aanraken van de huid van de 
binnenzijde van dij) terugtrekken in het lieskanaal 

o Een unilaterale niet-palpabele testis en een vergrote contralaterale testis kunnen 
wijzen op afwezigheid of atrofie. Deze vaststelling is echter niet specifiek en sluit de 
noodzaak van chirurgische exploratie niet uit. 
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In het dossier moet naar aanleiding van elk onderzoek een goede beschrijving gegeven worden van 
de ligging, grootte en uitzicht van de testis, en van de eventuele aanwezigheid van andere urogenitale 
pathologie.  
 
Bilateraal niet-palpabele niet-ingedaalde testes, in combinatie met micropenis en/of hypospadie, vergt 
spoedverwijzing naar de kinderarts, ongeacht de leeftijd waarop dit werd vastgesteld (moet normaal 
gedetecteerd zijn kort na de geboorte), gezien de verhoogde kans op een aandoening van de 
seksuele ontwikkeling.  
 
Vaststelling van een retractiele testis wettigt een afwachtende houding. Indien dit persisteert of 
gepaard gaat met klachten, moet men verwijzen voor verdere evaluatie, ten laatste vóór de leeftijd van 
12 jaar. 
 
In alle andere gevallen volgt een verwijzing naar de huisarts voor verdere diagnostiek en eventuele 
behandeling, indien na 6 maanden de testis niet scrotaal is.  
 
Ook bij verworven vormen van niet-scrotale testis die pas na de leeftijd van 6 maanden voor het eerst 
worden vastgesteld, bij onderzoek op indicatie of bij het systematisch onderzoek op de leeftijd van 24 
maanden, wordt best verwezen naar de huisarts met het oog op een evaluatie of behandeling op korte 
termijn nodig is of kan gewacht worden tot in de prepuberale leeftijdsperiode.  
 

 

 
 

 
Stroomdiagram voor het verwijsbeleid van niet-scrotale testis in het kader van een consultatiebureau 
(aangepast aan de Gier, 2008) 
 
 
 
Andere urogenitale pathologie 
 
Ter gelegenheid van het systematisch onderzoek van de testes, wordt ook aandacht besteed aan de 
andere (hoger vermelde) aspecten van de urogenitale gezondheid en ontwikkeling, zoals 
hypospadias, vernauwde voorhuid en fimosis, hydorcoele en liesbreuk (dit laatste ook bij meisjes).  
 
Op een consultatiebureau is de diagnose van hypospadias meestal al gesteld ter gelegenheid van 
het onderzoek van de pasgeborene, zodat er in principe alleen gelet moet worden op de verborgen 
vormen met een normaal preputium en glandulaire meatus. 
Toch is het aan te bevelen om minstens ter gelegenheid van het eerste consult met de arts, samen 
met het onderzoek van testes en scrotum (vroege onderkenning van ingedaalde testis), speciale 
aandacht te hebben voor eventuele ontwikkelingsstoornissen van de penis (zoals hypospadias). Dit is 
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des te belangrijker omdat in ongeveer 10% van de gevallen beide aandoeningen samen voorkomen. 
Dit laatste moet steeds doen denken aan stoornissen van de seksuele differentiatie, en vereist 
onmiddellijke verwijzing voor gespecialiseerde diagnostiek en eventueel behandeling.  
 
Het is aan te bevelen om samen met het onderzoek van testes, scrotum en penis, ook aandacht te 
hebben voor de eventuele aanwezigheid van een fimosis. In deze gevallen moet de manipulatie van 
de voorhuid voorzichtig gebeuren, om het ontstaan van wondjes of littekens te vermijden.  
Afgeraden wordt om al vroeg na de geboorte te proberen een voorhuidverkleving los te maken, omdat 
hierdoor kleine wondjes kunnen ontstaan, met littekenvorming tot gevolg, die op zijn beurt een echte 
fimosis kan doen ontstaan.  
 
Op indicatie kunnen de verschillende aspecten van de urogenitale gezondheid en ontwikkeling ook bij 
elk ander consult of contact voorwerp van specifieke aandacht zijn. 
 
 
Meisjes 
 
Het heeft geen zin om in het kader van een consult op een consultatiebureau systematisch een vulvair 
onderzoek te verrichten met het oog op de vroegdetectie van synechia vulvae, omdat 
asymptomatische verkleving van de schaamlippen een onschuldige aandoening is die in principe 
spontaan verdwijnt. 
Een onderzoek van de vulvaire streek met het oog de aanwezigheid van synechia vulvae is enkel aan 
te bevelen wanneer ouders meedelen een verkleving te vermoeden (en hen te kunnen geruststellen 
wanneer er geen verkleving blijkt te zijn, of de verkleving asyptomatisch is), of wanneer er vulvaire 
en/of urinaire klachten of symptomen aanwezig zijn. Het onderzoek van de vulva gebeurt in dat geval 
door voorzichtige spreiding van de labia minora. Het is geenzins de bedoeling om in een 
consultatiebureau door actieve spreiding van de labia minora, of door andere ingrepen, eventueel 
verkleefde schaamlippen los te maken. Een symptomatische verkleving van de schaamlippen wordt 
steeds verwezen voor verdere diagnostiek en/of behandeling.  
 
Medewerkers van een consultatiebureau hebben een belangrijke opdracht in de primaire preventie 
van vrouwelijke genitale verminking. Conform aan het standpunt van de Nederlandse 
Jeugdgezondheidszorg lijkt het niet aangewezen om in het kader van consulten vrouwelijke genitale 
verminking op te sporen via systematisch onderzoek van de genitaalstreek van jonge meisjes. 
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IV.11.  VROEGE ONDERKENNING VAN MOND- EN GEBITPROBLEMEN - 
PROMOTIE VAN MONDGEZONDHEID 

 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.13.) 

 
Mondhygiënegewoonten (onder andere regelmatig poetsen met een fluoridentandpasta), 
voedingsgewoonten en de gewoonte om regelmatig naar de tandarts te gaan, worden op zeer jonge 
leeftijd gevormd, wanneer het gedrag van kinderen via hun ouders nog beïnvloedbaar is. Vandaar dat 
baby‟s, peuters en kleuters een belangrijke doelgroep zijn voor mondgezondheidspromotie. Het is 
gemakkelijker om te starten met gunstige mondgezondheidsgewoonten bij zuigelingen en kleuters dan 
bestaande gewoonten op latere leeftijd te veranderen. De impact van de ouders is op dat moment erg 
groot, vandaar dat ouders heel belangrijke partners zijn voor het werken aan een betere 
mondgezondheid bij hun kinderen. Het bestaande contact van consultatiebureaumedewerkers met 
jonge ouders over alle sociale klassen heen is een unieke kans om te werken aan de bevordering van 
mondgezondheid als integraal deel van gezondheidspromotie. Bovendien heeft onderzoek 
aangetoond dat een gezond melkgebit de beste garantie biedt voor een gezond definitief gebit. 
 
Uit verschillende studies komt naar voor dat minder dan één maal per dag poetsen en de 
aanwezigheid van zichtbare plaque belangrijke risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van cariës op 
zeer jonge leeftijd. Daarnaast kent de mondgezondheid van jonge kinderen nieuwe “bedreigingen”. 
Denken we bijvoorbeeld aan de erosieve tandschade veroorzaakt door overdreven veel en vaak 
consumeren van frisdranken. Ook traumata (bv. valpartijen) kunnen schade aanbrengen aan de 
melktanden en hun opvolgers. 
 
Vooral kinderen van ouders met een lagere socio-economische achtergrond, van allochtone afkomst 
en kinderen van ouders die zelf niet “dental minded” zijn, zouden extra aandacht moeten krijgen bij 
mondgezondheidspromotie. Deze mensen moeten vaak nog overtuigd worden van het belang en de 
zin van preventie. Mondgezondheidspromotie wordt bij voorkeur geïntegreerd in het algemene 
zorgaanbod en aangebracht door een multidisciplinair team. 
 
Verder onderzoek is nodig om aan te geven of systematisch onderzoek van de mond bij peuters door 
eerstelijnsgezondheidswerkers (niet-tandartsen) effectief is in het reduceren van cariësontwikkeling bij 
jonge kinderen. 
 
 

Aanbevelingen voor het aanbod preventieve gezondheidszorg in de 
consultatiebureaus 

 
In het kader van acties rond mondgezondheidspromotie bij aanstaande ouders en baby‟s en peuters 
kunnen volgende adviezen gegeven worden:  
 
1. Aanstaande ouders 
 
Tijdens de sessies Kind op Komst (KoK) wordt er bij voorkeur ook aandacht besteed aan een gezonde 
mond. De aandachtspunten rond mondgezondheidspromotie kunnen best geïntegreerd in het 
bestaande aanbod besproken worden met de aanstaande ouders. Misverstanden zoals “elk kind kost 
mij een tand” en “tijdens de zwangerschap mag ik niet naar de tandarts” moeten besproken worden. 
Hierbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van een presentatie met klinische beelden (bv. hoe ziet 
zwangerschapsgingivitis er uit) en folders waarin de belangrijkste onderwerpen aan bod komen.  
 
2. Baby‟s en peuters 
 
Het is de bedoeling dat ouders van jonge kinderen in het kader van het zorgaanbod in een 
consultatiebureau een aantal aspecten met betrekking tot de mondgezondheid van hun kind beter 
leren kennen en leren inschatten en dit ook gaan toepassen in de praktijk. Volgende principes zijn 
hierbij heel belangrijk: 
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 integratie van de onderwerpen van mondgezondheidspromotie in het bestaande zorgaanbod 
van programmatische preventie (bv. water als dorstlesser is goed voor de algemene 
gezondheid én ook ter preventie van tandbederf);  

 communicatiedragers rond mondgezondheid plaatsen binnen de andere 
communicatiedragers; 

 onderwerpen rond mondgezondheid gespreid in de tijd aanbrengen; 

 onderwerpen rond mondgezondheid voldoende herhalen; 

 onderwerpen rond mondgezondheid aanbieden op het ogenblik dat ze belangrijk zijn; 

 geen tegenstrijdige boodschappen geven (bv. voeding en tandvriendelijkheid); 

 aandacht zal vooral moeten gaan naar ouders en kinderen van kansengroepen (bv. gezinnen 
met een lagere socio-economische achtergrond), ouders die zelf weinig tot niet “dental 
minded” zijn en eerstgeboren kinderen. 

 
Vanuit het perspectief van een integrale aanpak om aan mondgezondheidspromotie te doen, is het 
niet alleen belangrijk zich te richten tot jonge ouders en hun jonge kinderen, maar ook al die personen 
die intensief bij de verzorging en opvoeding van deze kinderen betrokken zijn, hierbij te betrekken. 
Concreet moet hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan onthaalhouders, personeel van de 
kinderopvang en grootouders.  

 
In het kader van verschillende initiatieven met betrekking tot de bevordering van de 
mondgezondgezondheid van jonge kinderen (zoals bv. de projecten “Niets aan de Tand” en “Tandje 
de Voorste”) werden concrete aanbevelingen geformuleerd voor toepassing in een consultatiebureau. 
Kind en Gezin kan zich op deze aanbevelingen baseren om een eigen beleid uit te werken. Er zijn ons 
echter geen gepubliceerde studies bekend, waarin de effectiviteit van dergelijke aanbevelingen 
duidelijk aangetoond wordt. Dit is in grote te mate te wijten aan het feit dat het niet eenvoudig is om 
gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek op te zetten, met het correcte studiedesign en 
onderzoekspower om dergelijke complexe interventies op hun effectiviteit te toetsen. Desondanks is 
er een groot maatschappelijk en professioneel draagvlak om in de context van het beleid op het vlak 
van preventieve gezondheidszorg van Kind en Gezin, hoger vermelde initiatieven naar jonge kinderen 
en hun verzorgers te nemen.  
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IV.12. Vroege onderkenning van en interventie bij voedingsproblemen 

IV.13. Vroege onderkenning van huidproblemen  

IV.14. Vroege onderkenning van allergie en astma 

 
Over voedingsproblemen, allergie en astma, en huidproblemen werd in het kader van deze 
onderzoeksopdracht geen literatuurstudie verricht. 
De hierna volgende aanbevelingen, die in hoofdzaak betrekking hebben op voeding, zijn afgeleid van 
een wetenschappelijk dossier over voeding en voedingsproblemen bij jonge kinderen, dat de Vlaamse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) in samenwerking met Kind en Gezin in voorbereiding 
heeft. 
 
Deze aanbevelingen moeten in nauwe samenhang met deze van § IV.2 met betrekking tot de vroege 
onderkenning van groeistoornissen (hoofdomtrek, lengte, gewicht) gelezen worden.    
 
 
 

Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau  

Bij iedereen n.a.v. het eerste consult 
 
- Anamnese: familiaal, prenataal, perinataal, postnataal (cfr. kinddossier): voedingsstoornissen, 

huidafwijkingen, diëten, navraag tijdstip eerste meconium 
 
Bij elk consult op CB 
 
- Signalering van stoornissen: 

o voedingsanamnese, met aandacht voor soort voeding, bereiding van de voeding, wijziging 
van een situatie na introductie van nieuw voedingsproduct 

o anamnese naar voedings-, eet-, slaap- en huilpatroon 
o navraag stoelgangpatroon en -consistentie 
o klinisch onderzoek met aandacht voor klinische tekenen van anemie, allergie, icterus, 

colitis, dystrofie, dehydratie, overdreven gewichtstoename 
o opvolgen van neuromotore ontwikkeling 
o registreren van de groeicurvengegevens en opvolgen van de groeicurve 
 

- Opsporing van risicofactoren (nog te bepalen welke hier relevant zijn) 
 

 Bij kinderen zonder bijzonder risico 

 Standaard longitudinale opvolging van de groei en documenteren van groeitraject op 
de groeicurve.  

 Regelmatige meting van hoofdomtrek, lengte en gewicht op elk contactmoment.  

 Vlaamse groeicurven: bepalen van het punt op de groeicurve dat overeenkomt met de 
leeftijd van het kind en de meetwaarde voor resp. hoofdomtrek, lengte en gewicht (+ 
eventueel BMI vanaf de leeftijd van 2 jaar) 

 Klinisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor bepaalde oorzaken van 
voedingsstoornissen: nutritionele toestand, dystrofie, tekenen van anemie, dehydratie, 
colitis, huidafwijkingen (kleur, atopische letsels) 

 Anamnese naar kleur stoelgang en urine (in het kader van galwegenatresie, hepatitis, 
fysiologische - of borstvoedingsicterus) 
 

  Bij kinderen met een beperkt aantal risico‟s en/of lichte afwijking van de meting op de curve 

 Controle metingen op het (normaal geplande) volgende contact en extra-aandacht bij 
opvolging van de biometrie. 

 Anticiperende informatie over voeding 

 Klinisch onderzoek groei en tekenen van dehydratie, icterus, allergie en anemie; colitis 
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  Bij kinderen met verhoogd risico en/of duidelijke afwijking van de klinische toestand meting op 

de curve 

 Extra aandacht voor klinische symptomen en opvolging/update van anamnestische 
gegevens  

 Extra aandacht voor andere aspecten, meer in het bijzonder: 
o het voedingspatroon 
o nutritionele behoefte van het kind 
o nutritionele toestand 
o hydratatietoestand 
o psycho- en neuromotorische ontwikkeling 
o huidafwijkingen (zie hoger) 
o luchtwegaandoeningen. 

 Extra tussentijds contact voor bijkomende meting, en opvolging op kortere termijn dan 
normaal gepland. 

 Eventueel voedingsaanpassing:  
o borstvoeding met eventueel aangepast dieet van de moeder 
o bij kunstvoeding: omschakeling naar hypoallergene voeding 
o bij kunstvoeding: omschakeling naar antiregurgitatievoeding, adviezen rond 

verzorging 

 Bij vermoeden van beginnende ernstige voedingsstoornis of geassocieerde 
pathologieën: doorverwijzing voor oppuntstelling 

 
 

- Bij verontrustende groei van hoofdomtrek, lengte en/of gewicht, of bij tekenen van dystrofie of 
dehydratie of bij tekenen die kunnen wijzen op galwegenatresie of andere vormen van abnormale 
icterus: 

 Extra aandacht voor klinische symptomen en opvolging/update van anamnestische 
gegevens  

 Extra aandacht voor andere aspecten, meer in het bijzonder: 
o het voedingspatroon 
o nutritionele behoefte van het kind 
o nutritionele toestand 
o hydratatietoestand 
o psycho- en neuromotorische ontwikkeling 
o huidafwijkingen (zie hoger) 
o luchtwegaandoeningen. 

 Extra tussentijds contact voor bijkomende meting, en opvolging op kortere termijn dan 
normaal gepland. 

 In geval van alarmerende situatie (afwijkende curve, dehydratie, dystrofie) -> 
dringende verwijzing naar de behandelende arts voor verder onderzoek. Aan de 
verwijsbrief kan een kopie van de ingevulde groeicurve worden toegevoegd.  

 Nazorg: Het blijft de verantwoordelijkheid van het team JGZ om na te gaan of de 
verwijzing is opgevolgd, en om het kind verder op te volgen in overleg met de 
behandelende arts (resultaat van verder onderzoek? controle-onderzoek? aanpak?). 
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HOOFDSTUK V 

VACCINATIE EN PREVENTIE VAN INFECTIES 

 
In dit hoofdstuk wordt de rol die Kind en Gezin speelt in de uitvoering van het Vlaamse 
vaccinatiebeleid, met zowel aandacht voor vertaling van vaccinatie-aanbevelingen in 
contactmomenten (§V.1), de kwaliteitsborging van dit vaccinatiebeleid (§V.2) en wettelijke bepaling en 
met betrekking tot taakverdeling bij vaccineren (§V.3). Tot slot wordt kort verwezen naar bestaande 
richtlijnen met betrekking tot de preventie van infectieoverdracht in het consultatiebureau (§V.4). 
 
 
 

V.1.  Het aanbevolen vaccinatieschema vertaald in contactmomenten 

 
Idealiter maakt het vaccinatieschema van een land deel uit van een wereldwijde vaccinatiestrategie, 

waarin minstens de volgende aspecten vervat zitten: 

 

•  Vaccinaties bestemd om een basisimmuniteit op te wekken bij de hele bevolking; 

•  Vaccinaties voorbehouden aan risicogroepen of voor sommige epidemiologische 

omstandigheden; 

•  Bewaking van de vaccinatiegegevens zowel op individueel als op collectief vlak, met duidelijke 

doelstellingen in termen van het vereiste percentage van de doelgroep dat adequaat 

gevaccineerd moet worden; 

•  Bewaking van het optreden van infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt, met duidelijke 

doelstellingen in termen van de te verwachten daling van morbiditeits- en mortaliteitscijfers voor 

de infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt. Aanvullend dienen gezondheidseconomische 

gegevens continu geregistreerd te worden om eventueel een vaccinatiebeleid bij te sturen of 

aan te passen; 

•  Bewaking van de bescherming aan de hand van sero-epidemiologische en/of 

registratiegegevens; 

•  Bewaking van postvaccinale verschijnselen. 

 

 

De bijdrage van Kind en Gezin in dit algemene vaccinatiebeleid situeert zich in de eerste plaats in het 

opwekken van basisimmuniteit bij de hele bevolking door het aanbieden van aanbevolen vaccinaties 

aan kinderen van 0 tot 3 jaar.  

De vaccinatieaanbevelingen voor het opwekken van basisimmuniteit worden door de Hoge 

Gezondheidsraad (HGR) geformuleerd onder de vorm van een basisvaccinatieschema, die zich 

hiervoor baseert op de meest recente wetenschappelijke inzichten, en dat conform hieraan regelmatig 

wordt geactualiseerd. Deze aanbevelingen worden op hun beurt vertaald in een Vlaamse 

vaccinatiekalender. Verwacht wordt dat Kind en Gezin deze aanbevolen vaccinaties inpast in haar 

leeftijdsspecifiek programma van consulten, binnen de leeftijdsgrenzen die voor de verschillende 

vaccinaties in dit basisschema zijn voorzien. 

 

 

Door systematische registratie van toegediende vaccins (via Ikaros in Vaccinnet), en door melding van 

postvaccinale verschijnselen die naar aanleiding van vaccinaties toegediend in een consultatiebureau 

door CB-medewerkers worden vastgesteld of aan hen werden gesignaleerd, draagt Kind en Gezin ook 

bij aan het bewaken van vaccinatiegegevens op individueel en collectief vlak, en aan de bewaking van 

de veiligheid van vaccins. 

 

 

Conform aan de aanbevelingen in onderstaand basisvaccinatieschema van de HGR moet Kind en 

Gezin in haar preventief programma verschillende contactmomenten voorzien voor vaccinatie van 

haar doelgroep, en dit minstens op de leeftijd van 4, 8 en 12 weken, en op 12 en 15 maanden. 
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Aanvullend moet ook op andere leeftijden (tot de leeftijd van 2,5-3 jaar) de mogelijkheid tot 

(inhaal)vaccineren voorzien worden, voor kinderen die omwille van ziekte of andere redenen niet op 

de aanbevolen leeftijd konden ingeënt worden. 

 

 

Dat Kind en Gezin een belangrijke partner is in het vaccinatiebeleid voor jonge kinderen, blijkt uit 

eigen rapportering en uit een recente studie van de vaccinatiegraad in Vlaanderen (2008). Hierin 

vermeldden 84,2% van de ouders van kinderen geboren tussen 1 juni en 30 september 2006 dat Kind 

en Gezin de meeste of alle aanbevolen vaccinaties heeft verricht tussen geboorte en de leeftijd van 18 

maanden. De resterende groep kinderen werd hoofdzakelijk door de kinderarts (11,3%), de huisarts 

(4,0%) of nog door andere zorgverstrekkers (0,5%) gevaccineerd. (Hoppenbrouwers, 2008) 

 

 
 

 

 

V.2.  Kwaliteitsvol vaccineren volgens het aanbevolen schema 

 
Vanaf het begin van het productieproces tot en met de post marketing surveillance moet de hoogst 
mogelijke kwaliteit worden geleverd door iedereen die in dit traject met vaccins of vaccineren te 
maken heeft. Dit vereist dat de betrokken organisaties investeren in materieel en personeel. Het 
personeel moet deskundig zijn en blijven, zowel theoretisch als praktisch. 
 
Kwaliteitsborging van de vaccins (en ander materiaal dat verband houdt met vaccineren) en van de 
vaccinatie veronderstelt onder meer een correct stockbeheer van vaccins, bewaking van de koude 
keten en het beheer van vaccinincidenten, en het toepassen van een vaccinatietechniek die in 
overeenstemming is met de principes van good clinical practice.  
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Een proactief beleid van kwaliteitsborging vergt bovendien duidelijke afspraken en het vastleggen van 
taken en verantwoordelijkheden op het niveau van de organisatie (organiserend bestuur, medisch 
kwaliteitscoördinatoren K&G), en de uitvoerenden (artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen).  
 
Voor een recente wetenschappelijke update van de vereisten voor kwaliteitsvol vaccineren kunnen we 
verwijzen naar het Handboek Vaccinaties (Burgmeijer & Hoppenbrouwers, Deel A, 2010), dat einde 
2010 in een geactualiseerde editie zal verschijnen. 
 
De aanbevelingen van Kind en Gezin met betrekking tot “Stockbeheer – Koudeketenbewaking – 
Kwaliteitsbevorderende processen bij vaccinatie in een CB”, waarvan de laatste geactualiseerde 
versie dateert van december 2008, is geheel in overeenstemming met de meest recente 
wetenschappelijke inzichten terzake. 

 

V.3. Taakverdeling en wettelijke bepalingen met betrekking tot delegatie van 
vaccinatieopdracht aan verpleegkundigen 

 
In Nederland werd, met het van kracht worden op 1 december 1997 van de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg (Wet BIG), gebroken met het tot dan toe geldende recht, dat alleen 

artsen, tandartsen en verloskundigen bevoegd zijn de geneeskunst uit te oefenen. Thans staat het 

een ieder vrij de geneeskunst uit te oefenen. Slechts een aantal in de wet met naam genoemde 

handelingen blijven voorbehouden aan artsen mits zij daartoe bekwaam zijn. Injecteren is één van die 

handelingen. De Wet BIG regelt verder onder welke voorwaarden artsen voorbehouden handelingen 

mogen laten verrichten door derden. Het stellen van de indicatie voor een voorbehouden handeling 

kan niet worden overgedragen. In de praktijk van de JGZ kan de uitvoering van vaccinaties worden 

opgedragen aan verpleegkundigen, doktersassistenten en verzorgenden als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

•  de arts moet redelijkerwijs kunnen aannemen dat de persoon aan wie hij opdracht geeft 

bekwaam is; 

•  de opdracht moet conform de aanwijzingen van de arts worden uitgevoerd; 

•  de arts moet toezicht houden op de uitvoering; 

•  de tussenkomst van de arts moet gegarandeerd zijn. 

 

Deze voorwaarden zouden voor de uitvoeringspraktijk van het Rijksvaccinatieprogramma betekenen 

dat artsen altijd beter zelf kunnen vaccineren. Artikel 39 van de Wet BIG verschaft de wetgever echter 

de mogelijkheid bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) „functionele zelfstandigheid‟ voor een 

voorbehouden handeling aan een totale beroepsgroep toe te kennen. Daarmee vervallen de eisen van 

direct toezicht en tussenkomst. Aan de overige eisen (bekwaam zijn en conform de opdracht 

handelen) moet altijd worden voldaan. Krachtens een daartoe strekkende AMvB heeft de 

beroepsgroep van verpleegkundigen functionele zelfstandigheid verkregen voor de uitvoering van 

intramusculaire en subcutane injecties. Verpleegkundigen mogen dus in opdracht van een arts 

zelfstandig vaccineren, zonder dat toezicht of tussenkomst van een arts vereist is. Deze praktijk is 

thans gelegaliseerd en beter geregeld dan via de “verlengde arm-constructie” die voordien de basis 

vormde voor het uitvoeren van vaccinaties door verpleegkundigen. 

 

In België wordt in een Koninklijk Besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen (10 november 1967) onder meer vastgelegd dat enkel personen met het 

wettelijke diploma in de genees-, heel- en verloskunde gemachtigd zijn om de geneeskunde uit te 

oefenen. Onder geneeskunde wordt hier, naast “het onderzoeken van de gezondheidstoestand, het 

opsporen van ziekten en gebrekkigheden, het stellen van de diagnose, en het uitvoeren van een 

pathologische toestand”, ook expliciet “de inenting” verstaan (art. 2.§1). 

 

Hetzelfde KB geeft ook aan dat geneesheren, op eigen verantwoordelijkheid en onder eigen toezicht, 

personen die een paramedisch beroep uitoefenen kunnen belasten met het verrichten van 

handelingen die onder meer de uitvoering van maatregelen van preventieve geneeskunde betreffen.  

De voorwaarden hiertoe zijn in een Koninklijk Besluit van 18 juni 1990 vastgelegd. Dit Besluit bevat (in 

bijlage II) een lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de 
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verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd. De voorbereiding en toediening van vaccins, in 

aanwezigheid van een arts, wordt hierin expliciet vermeld. Onder “aanwezigheid” wordt verstaan dat 

de arts in de instelling aanwezig is, weet dat het vaccin wordt toegediend en dat hij, indien nodig, 

onmiddellijk kan tussenkomen. 

Op basis van deze regel kan de vaccinatieopdracht, bijvoorbeeld in het kader van de 

jeugdgezondheidszorg (CB en CLB) aan een verpleegkundige worden toevertrouwd. In tegenstelling 

tot de Nederlandse regelgeving, laat deze regel echter niet toe om in Vlaanderen in een apart 

verpleegkundig consult, zonder de nabijheid van een arts, vaccinaties te verrichten. 

 
 

V.4. Infectiepreventie in het consultatiebureau 

 
Met betrekking tot de infectiepreventie in het consultatiebureau worden door de Nederlandse 
Werkgroep Infectiepreventie richtlijnen voor consultatiebureaus jeugdgezondheidszorg uitgevaardigd. 
Deze richtlijnen worden regelmatig wetenschappelijk geactualiseerd, en de meest recente versie 
dateert van augustus 2007 (volgende geplande update augustus 2012)(www.wip.nl). Dit document 
geeft een gedetailleerd overzicht van maatregelen die verantwoordelijken en medewerkers van een 
CB moeten nemen, zowel persoonlijk als op vlak van infrastructuur, om infectie overdracht in de 
context van raadplegingen in een CB tot een minimum moeten beperken. (Werkgroep 
Infectiepreventie, 2007) 
 
De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP), in het kader waarvan deze richtlijnen werden 
ontwikkeld, is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van 
infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de 
Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de 
Gezondheidszorg. Het doel van deze stichting is het maken richtlijnen op het gebied van 
infectiepreventie voor de gezondheidszorg, om hiermee een bijdrage te leveren aan het 
infectiepreventiebeleid in Nederland. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de 
richtlijnen van de Werkgroep als professionele standaarden.  
 
In de schoot van Kind en Gezin werden recent over dit onderwerp verschillende op wetenschappelijke 
literatuur gebaseerde documenten ontwikkeld, die het beleid betreffende infectiepreventie in 
consultatiebureaus helpen onderbouwen en kwaliteitsvol structureren. Meest toepasselijk is het 
wetenschappelijk dossier handhygiëne, dat dateert van september 2009, en dat in oktober 2009 
verder geconcretiseerd werd in aanbevelingen voor handhygiëne in voorzieningen die onder de 
bevoegheid van Kind en Gezin vallen, waaronder ook de consultatiebureaus. (De Ronne, 2009) 
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HOOFDSTUK VI 

HET OPVOLGEN VAN (VERMOEDEN VAN) KINDERMISHANDELING 

 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.14.) 

 
 

Definitie 

Op de website van de Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) wordt volgende definitie 
van kindermishandeling gehanteerd: „ Kindermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin 
het kind slachtoffer is van geweld van fysieke, psychische of seksuele aard, en dit actief of passief.‟ 
(www.kindermishandeling.org). 
  
Nederland hanteert de volgende definitie: „Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige 
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of 
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van 
onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te 
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel'. 
 
In de Nederlandse definitie staat de bedreigende en gewelddadige aard van de interactie centraal, 
evenals de al dan niet passieve of actieve betrokkenheid van de minderjarige. Ook schade die nog 
niet wordt opgelopen, maar wel dreigt te worden opgelopen, wordt hierin vervat. In beide definities 
wordt vertrokken vanuit het belang van vroegtijdige hulpverlening waarin het belang van het kind 
centraal staat. 
 
 

Vormen 

Er kunnen 5 verschillende vormen onderscheiden worden.  

 Lichamelijke mishandeling 

 Lichamelijke verwaarlozing  

 Psychische mishandeling 

 Psychische verwaarlozing 

 Seksueel misbruik 
 
 

Prevalentie 

In Vlaanderen werd de diagnose van kindermishandeling door de Vertrouwenscentra gesteld bij 1484 
kinderen in 2007. Bijna 1 op 5 van hen bevindt zich in de leeftijdscategorie 0-3 jaar. Bij 
gediagnosticeerde baby‟s tot 1 jaar gaat het vaak om een risicosituatie, fysieke mishandeling of 
verwaarlozing. Bij kinderen tussen 1 en 3 jaar gaat het eveneens vaak om risicosituaties. Emotionele 
verwaarlozing komt in deze leeftijdsgroep vaker voor in vergelijking met de totale groep 
gediagnosticeerde kinderen (0 tot 18 jaar), net als lichamelijke verwaarlozing. Het gaat in een groot 
aantal gevallen ook om een andere problematiek dan kindermishandeling of er blijft onduidelijkheid.  
 
Uit de literatuur blijkt echter dat wat gesignaleerd wordt enkel het topje van de ijsberg is. 
Kindermishandeling is moeilijk om vast te stellen en blijft vaak niet gerapporteerd. 
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Gevolgen 

Kindermishandeling heeft gevolgen op fysiek, psychologisch, cognitief, neurobiologisch en sociaal-
emotioneel vlak zowel op korte als lange termijn.  
De mate waarin een kind lijdt onder mishandeling wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de 
ernst en duur van de mishandeling, de leeftijd en de persoonlijkheid van het kind, steun uit de 
omgeving enzovoort. Sommige kinderen lijken geen grote gevolgen te hebben, mogelijks door 
beschermende factoren of interventies. Interventies kunnen positieve uitkomsten hebben, zelfs bij 
ernstig verwaarloosde kinderen. Hoe vroeger men start hoe beter. 
 
 

Ontstaan, risicofactoren, beschermende factoren 

Er bestaat een aantal theorieën over het ontstaan van kindermishandeling. Daarnaast kan 
kindermishandeling ook gezien worden als een ernstige vorm van disfunctioneren in het gezin, wat 
verder in hoofdstuk VII van dit studierapport aan bod komt.  
 
Conform aan de bespreking in hoofdstuk I (§1.3) van dit rapport wordt ook het risico op het ontstaan 
van kindermishandeling uitgedrukt in termen van blootstelling aan mogelijke risicoprocessen, waarin 
zowel factoren van het kind, het gezin en de omgeving van belang zijn. Voor meer informatie over 
deze benadering verwijzen we naar de toelichting in hoofdstuk I.  
 
 

Signalering 

Voor de signalering van kindermishandeling moeten hulpverleners een goede kennis hebben van de 
verschillende signalen. Eén signaal is meestal niet voldoende voor het vaststellen van een ernstig 
pedagogisch probleem of het vermoeden van kindermishandeling. Daarvoor is over het algemeen een 
combinatie van signalen nodig. Bovendien moeten de risicofactoren en de beschermende factoren 
tegen elkaar afgewogen worden. Toch zal in sommige gevallen al bij één signaal een vermoeden 
kunnen rijzen dat er iets aan de hand is.  
 
Er is een aantal specifieke signalen die van belang zijn in het medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd 
door de arts. Dit zijn vooral medische signalen die wijzen op lichamelijke mishandeling of 
verwaarlozing. Vooral de differentiaaldiagnose tussen verwondingen die opgelopen worden tijdens het 
spel of door ongevallen enerzijds, en verwondingen die aangebracht zijn in het kader van 
mishandeling anderzijds, moet gemaakt worden.  
In de context van het preventieve zorgaanbod van Kind en gezin is de verpleegkundige goed 
geplaatst om psychische mishandeling en verwaarlozing te detecteren. Deze detectie gebeurt op 
basis van problemen die zich stellen bij het kind, of door observatie van de ouder-kind interactie of 
een psychische en pedagogische evaluatie van het kind. 
 
Een screening van alle kinderen om kindermishandeling te detecteren wordt over het algemeen 
afgeraden omdat de instrumenten hiervoor nog onvoldoende onderzocht zijn.  
Er wordt in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg wel aangeraden om bij een vermoeden van 
kindermishandeling gebruik te maken van signaleringsinstrumenten om aan risicotaxatie te doen. 
Instrumenten die hiervoor in aanmerking komen zijn onder meer de “Child Abuse Potential Inventory” 
(CAPI), CARE-NL en Problematische Opvoedingsschaal (POS).  
 
Er bestaat nog geen algemeen aanvaard systeem van risicotaxatie bij de secundaire preventie van 
kindermishandeling. Het is daarom belangrijk een goed kinddossier aan te maken en op elk 
contactmoment actief te onderzoeken of er risicofactoren aanwezig zijn en of het gezin hulp nodig 
heeft. 
 
Het stappenplan dat in Vlaanderen gebruikt wordt, stemt in grote lijnen overeen met het model dat in 
Nederland van kracht is.  
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Specifieke vormen 

Er moet specifieke aandacht gaan naar kinderen die zich presenteren met signalen van “failure to 
thrive”, het “shaken baby syndrome” of “excessief huilen”.  
 
“Failure to thrive” kan een organische oorzaak hebben, maar kan daarnaast ook een gevolg zijn van 
verwaarlozing door de ouders.  
 
Het “shaken baby syndrome” is steeds als een ernstige vorm van kindermishandeling te beschouwen.  
 
Een kind dat zich presenteert met “excessief huilen” dient extra goed opgevolgd te worden omdat het 
huilen een risicofactor vormt voor kindermishandeling. Vooral de ouderlijke interpretatie van het huilen 
is predictief voor kindermishandeling, niet het huilen op zich. Zo zouden er verschillen zijn tussen 
hoog- en laagrisico ouders in de manier waarop ze informatie verwerken en interpreteren die 
gerelateerd is aan verzorging en huilgedrag.  
 
 

 

 

Aanbeveling voor het programma preventieve gezondheidszorg in het 
consultatiebureau 

Het literatuuronderzoek ondersteunt Kind en Gezin in haar huidige beleid bij het opvolgen van (een 
vermoeden van) kindermishandeling. Het stappenplan dat gebruikt wordt stemt in grote lijnen overeen 
met het model dat in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg van kracht is.  
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HOOFDSTUK VII 

EFFECTEN VAN HET PSYCHISCH FUNCTIONEREN VAN HET GEZIN 
OP DE GEZONDHEID, GROEI EN ONTWIKKELING VAN HET KIND 
(MET SPECIALE AANDACHT VOOR DE SOCIAAL-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING EN HET PSYCHISCH FUNCTIONEREN) 
 

 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.15.) 

 

Inleiding 

De levensperiode van 0 tot 3 jaar is erg belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het kind. Opdat 
de vele ontwikkelingstaken die een kind in deze leeftijdsperiode moet vervullen goed zouden verlopen, 
is ondersteuning vanuit het gezin noodzakelijk. Wanneer ouders omwille van een bepaalde 
problematiek bij zichzelf, in hun relatie of omgeving, onvoldoende zorg en aandacht aan hun kind 
kunnen schenken, kunnen stoornissen of vertragingen ontstaan in de gezondheid groei en 
ontwikkeling van het kind.  
 
De focus van dit hoofdstuk ligt op de psychosociale problematiek die kan ontstaan bij kinderen ten 
gevolge van het verstoord functioneren van het gezin. 
Uiteraard kan het disfunctioneren van de ouders niet alleen leiden tot psychosociale problemen maar 
ook tot problemen in alle andere domeinen van de gezondheid, groei en ontwikkeling. Deze aspecten 
komen voornamelijk aan bod in de opeenvolgende thema-specifieke besprekingen in hoofdstuk IV van 
dit rapport. 
 

 

Het ontwikkelingsmodel en de balans tussen risicofactoren en beschermende factoren 

Om de impact (zowel beschermend als bedreigend) van het gezinsfunctioneren op de psychosociale 
gezondheid van een kind correct en op een heldere manier te kunnen analyseren, is het belangrijk 
inzicht te verwerven in de psycho-biologische ontwikkeling van een kind vanaf de zwangerschap tot 
en met de leeftijd van drie jaar, en in de factoren die deze ontwikkeling kunnen verstoren. Een 
compleet model van de menselijke ontwikkeling veronderstelt immers een psychobiologische 
benadering, en kan niet louter beperkt blijven tot de psychologische of biologische aspecten van de 
ontwikkeling. Moderne transactionele ontwikkelingsmodellen integreren hierin bijkomend de 
leefomgeving van het kind en die van zijn ouders, zoals dit bijvoorbeeld gebeurd is door 
Bronfenbrenner en Ceci in hun zogenaamd bio-ecologisch systeemtheoretisch ontwikkelingsmodel. 
Dergelijke transactionele modellen laten zien dat gezondheid, groei en ontwikkeling dynamische 
processen zijn die zich afspelen tussen het kind, de opvoeder(s) en de omgeving, waarbij een 
veelheid van factoren van invloed kan zijn.  
 
Conform aan de bespreking in hoofdstuk I (§I.3) van dit rapport wordt ook de impact van het 
gezinsfunctioneren op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de psychische gezondheid van kinderen 
uitgedrukt in termen van blootstelling aan mogelijke risicoprocessen, waarin zowel factoren van het 
kind, het gezin, en de omgeving van belang zijn. Voor meer informatie over deze benadering 
verwijzen we naar de toelichting in hoofdstuk I. 
 
 
 

Het belang van neurobiologische factoren 

De prenatale en perinatale periode en de eerste levensjaren zijn voor het jonge kind kritische fasen in 
ontwikkelingsopzicht. De essentiële ontwikkelingstaak van het eerste levensjaar is het vestigen van 
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een veilige gehechtheid in het kader van een „good enough‟ emotionele communicatie tussen de 
zuigeling en zijn primaire opvoeders. De basale affectieve ervaringen met subtiele emotie-regulerende 
interactionele gedragspatronen tussen ouder en kind worden als het ware ingeprent in onder andere 
de corticale en limbische synaptische hersencircuits van het jonge kind. Affectieve ervaringen sturen 
aldus vanaf het prille begin de opbouw van de architectuur van de hersenen zodat de sociaal-
emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling deel zijn van eenzelfde proces.  
 
De stelling van Shonkoff (2009) is dat een consensus groeit dat blootstelling van het jonge menselijke 
organisme in volle ontwikkeling aan excessieve, persisterende en/of niet controleerbare „adverse 
childhood experiences‟, zonder de bufferende beschermende stabiele steun van volwassenen, een 
ontwrichtende invloed kan hebben op multipele orgaansystemen, hersenen en zenuwstelsel incluis. 
De ervaringen van de eerste jaren vormen letterlijk de fundamenten van het toekomstig functioneren 
van het kind, en deze hersenontwikkeling wordt gestuurd in interactie met de psychosociale 
leefomgeving. Zo wordt in dit synaptisch “geheugen” de basis gelegd van het 
emotieregulatievermogen, het aandachtsvermogen, en het communicatievermogen. Deze zullen alle 
drie vorm geven aan affect, waarneming, (sociaal) gedrag én leervermogen. Ook de fysiologische 
stressresponssystemen, de hypothalamo-hypofysaire as en het autonome zenuwstelsel, kunnen in 
hun ontwikkeling in nadelige zin verstoord worden door psychosociale stress. Deze verstoring kan 
mede de basis leggen voor ongunstige lange-termijn fysieke en mentale gezondheidsuitkomsten. De 
emotionele en sociale competentie van het jonge kind, in wisselwerking met genetische of verworven 
neurobiologische kwetsbaarheden, bouwt steeds verder op de voorheen verworven competenties. 
Stoornissen in deze sociaal-emotionele ontwikkeling manifesteren zich onder vorm van 
externaliserend of internaliserend probleemgedrag. Risicofactoren en beschermende factoren in het 
kind, bij de ouders, en de context sturen aldus vanaf de zwangerschap de algemene en sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen.  
 
 

 
Risico’s en beschermende factoren in het gezinsfunctioneren 

 

Psychische problematiek bij ouders 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een psychische stoornis bij (één van) de ouders als één van de 
belangrijkste risicofactoren, zo niet dé belangrijkste, voor een verstoorde ontwikkeling van het kind 
wordt beschouwd. Het gewicht daarvan neemt toe wanneer beide ouders psychische problemen 
hebben. In dat geval is de kans op een verstoorde ontwikkeling bij een kind erg hoog. Ook de ernst 
van de problemen van de ouder(s) staat in verband met de ontwikkelingsproblemen van het kind: hoe 
ernstiger de problemen van de ouder(s), hoe ernstiger de problemen van het kind. 

 
Volgens de Gezondheidsenquête (d.i. een cross-sectionele meting) ondervinden in België in de 
leeftijdscategorie 15-24 jaar 9 % van de mannen en tot 17 % van de vrouwen zelfgerapporteerde 
ernstige psychologische problemen, gescoord met de General Health Questionnaire (GHQ-12). Dit 
percentage neemt toe en is het hoogst bij de groep 35-44 jaar, met een gemiddelde van 16%.  
 
Bijzondere aandacht gaat naar depressie bij vrouwen gedurende hun zwangerschap, waarvan de 
majeure vormen een prevalentie zouden kennen tussen 3,1 en 4,9 %, en tijdens het eerste jaar post-
partum tussen 1,0 en 5,9%. Indien het spectrum van milde tot majeure depressies wordt berekend, 
komt men tot 8,5-11% gedurende de zwangerschap en 6,5-12,9% tijdens het eerste jaar post-partum. 
Vaderlijke depressie vertoont een prevalentie tussen 3 en 6%.  
 
Deze cijfers geven een orde van grootte van KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische 
Problemen) en KOVP (Kinderen van Ouders met Verslavingsproblematiek) in de algemene bevolking, 
wetende dat in de leeftijdsperiode 20-40 jaar een belangrijke proportie van deze volwassen mannen 
en vrouwen deel uitmaakt van een gezin met jonge kinderen.  
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Chronische aandoening en handicap bij ouders 

 
Chronische ziekte bij een ouder vormt een risicofactor voor psychologische problemen bij de kinderen, 
weliswaar in mindere mate dan kinderen met een psychisch zieke ouder. Wanneer de ouder 
regelmatig wordt gescheiden van het kind omwille van noodzakelijke behandelingen, voelt dit voor de 
zuigeling tot 1 jaar aan als een bedreiging. Hun zekerheden vallen weg en deze kinderen zijn te jong 
om te begrijpen dat het om een tijdelijke toestand gaat. 
 
Prevalentiecijfers zijn schaars, maar het US National Center for Health Statistics geeft aan dat in 
westerse landen 5 tot 15% van de kinderen een chronisch zieke ouder heeft. 
 
 
Gezinscontext 
 
Gekende risicofactoren voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van jonge kinderen zijn onder meer 
huwelijksconflicten en partnergeweld, adoptie, werkende ouders al dan niet gekoppeld aan een 
precaire sociaal-economische situatie, en alleenstaande ouders. 
Al deze situaties worden in de literatuur beschreven als risicofactoren voor het jonge kind. 
 
 
Beschermende factoren in het gezinsfunctioneren 
 
Naast een positieve ouder-kind band, wordt ook het belang van een sociaal ondersteunend netwerk 
(zowel in de professionele als in de niet-professionele sfeer) genoemd als beschermende factoren die 
een bufferende werking kunnen hebben voor hoger genoemde risicofactoren in het 
gezinsfunctioneren.  
 
 
 

Voorkomen van disfunctioneren in het gezin 

De preventie van psychosociale problemen van jonge kinderen veronderstelt een tweeledige aanpak, 
namelijk enerzijds groepsgerichte gezondheidspromotie en anderzijds vroegtijdige signalering van 
reeds aanwezige risico‟s of problemen met het oog op vroege interventie. 
 
 
Promotie van mentale gezondheid 
 
In het eerste geval betreft het een zogenaamde “public health” benadering, waarbij het erom gaat de 
mentale gezondheid van alle gezinsleden te bevorderen en positieve interacties binnen het gezin tot 
stand te brengen, onder meer door de opvoedingscompetenties van ouders te versterken en de 
draagkracht te ondersteunen.  
 
 
Preventie van mentale problemen en disfunctioneren in de gezinssituatie 
  
De tweede hierbij aansluitende aanpak, die men “klinisch preventief” zou kunnen noemen, is er op 
gericht eventuele problemen in het gezinsfunctioneren vroegtijdig op te sporen, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind op te volgen en vroegtijdig en gericht te interveniëren waar nodig. 
 
 

 Vroegtijdig opsporen en signaleren van problemen 
 
Er is in de recente literatuur een toenemende aandacht zichtbaar voor de vroegtijdige signalering van 
zich ontvouwende risicoprocessen op het gebied van de psychosociale ontwikkeling van kinderen. 
 
Met het oog op de preventie van psychische problemen en disfunctioneren in de gezinssituatie kan er 
op 3 niveaus aan signalering gedaan worden, namelijk (a) het opsporen van psychische problemen bij 
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de ouders; (b) het opsporen van psychische/ontwikkelingsproblemen bij het jonge kind; en (c) de 
detectie van risicogezinnen voor de ontwikkeling van allerlei problemen waaronder 
kindermishandeling.  
 
 

a. Signaleren van disfunctioneren van ouders 
 
De signalering van postnatale psychische problemen bij beide ouders kan gebeuren door gebruik te 
maken van een psychometrisch instrument. De General Health Questionnaire 12 (GHQ12) komt 
hiervoor in aanmerking, en kan ingezet worden 2 à 3 maanden na geboorte. Vroegtijdige opsporing 
maakt tijdige interventie mogelijk. Aangezien een postpartum depressie zich echter gedurende het 
hele eerste levensjaar van het kind kan voordoen, is het wenselijk nog een tweede 
signaleringsmoment (op de leeftijd van 6 maanden of later) te voorzien om een eventueel psychisch 
probleem bij ouders dat pas na de leeftijd van 3 maanden aanvangt of symptomatisch wordt alsnog te 
detecteren. Hierbij kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de GHQ12 of van de Edinburgh 
Postpartum Depression Scale. 
 
 

b. Signaleren van vroege psychosociale problemen bij zuigelingen en peuters 
 
Zich baserend op de bevindingen van de Inventgroep beveelt de Nederlandse “JGZ-richtlijn 
vroegsignalering van psychosociale problemen bij kinderen” aan om gebruik te maken van 
signaleringsinstrumenten als hulpmiddel bij de vroegsignalering van psychosociale problemen. 
Omwille van de dynamische aard van risicoprocessen dient de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen longitudinaal opgevolgd te worden.  
Verschillende signaleringsinstrumenten die internationaal ontwikkeld werden met het oog op het 
opvolgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen, worden momenteel gevalideerd 
en getest in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg. Het gaat onder meer om de BITSEA, het KIPPPI-
systeem en de ASQ-SE.  
 
 

c. Risicodetectie van disfunctioneren in het gezin 
 
Naast het opsporen van psychische problemen bij de ouders en van vroege psychosociale problemen 
bij de kinderen, is het ook mogelijk om het gezinsfunctioneren in zijn geheel te evalueren, met als doel 
verstoorde interacties en risico‟s op kindermishandeling te detecteren. Dit kan gebeuren door (i) een 
systematische inventarisatie van risico- en beschermende factoren, (ii) aandacht voor signalen tijdens 
de contactmomenten, en aan de hand van (iii) risicotaxatie voor kindermishandeling.  
 
Ook hiervoor zijn in de literatuur en in de Nederlandse praktijk jeugdgezondheidszorg instrumenten 
beschikbaar, zoals de Dunedin Family Services Indicator (DFSI) voor gezinnen die zich in extreme 
risicosituaties bevinden en het Amsterdamse DMO-gespreksprotocol voor de opvolging van 
risocoprocessen bij het kind en in het gezin. 
 

 Vroegtijdige interventies op indicatie bij selectieve risicogroepen 

Naast signalering van problemen is het ook belangrijk vroegtijdig in te grijpen wanneer bepaalde 
risico‟s zich stellen. 

De WHO geeft aan dat de meest succesvolle interventieprogramma‟s waarbij gewerkt wordt op risico‟s 
en beschermende factoren bij jonge kinderen gericht zijn op risicogroepen, vooral families met een 
laag inkomen en laag educatieniveau. Ze bestaan uit huisbezoeken tijdens de zwangerschap en na de 
geboorte, uit trainingen rond ouderschap en uit voorschoolse programma‟s. 
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Conclusies en aanbevelingen 

 
In de internationale literatuur is er voldoende evidentie dat de fysieke en psychische gezondheid van 
de ouders/opvoeders, de gezinscontext (zoals onder meer de kwaliteit van de partnerrelatie, de socio-
economische situatie van het gezin en de gezinssamenstelling), de kwaliteit van de hechting 
opvoeder-kind en het aanwezige ondersteunend netwerk, mede bepalend zijn voor de algemene en 
psychische gezondheid van een kind. Bovendien is er groeiende evidentie dat ervaringen in de eerste 
levensjaren de fundamenten (ook op biologisch vlak) leggen voor het toekomstig functioneren van het 
kind, en dat de hersenontwikkeling gestuurd wordt in interactie met de psychosociale leefomgeving.   
 
Tegen deze achtergrond wordt in wetenschappelijke publicaties en beleidsrapporten niet alleen gepleit 
voor ondersteunende maatregelen gericht op álle (toekomstige) gezinnen met jonge kinderen om 
eventuele opgroei- en opvoedproblemen te voorkomen (d.m.v. promotie en educatie), maar in 
toenemende mate ook voor een tijdige en herhaalde aandacht voor relevante risico- en 
beschermende factoren tijdens het opgroeien van kinderen, met het oog op de vroegtijdige detectie 
van zich ontwikkelende disfuncties in het kind en/of het gezin. Dit laatste neemt bij voorkeur een 
aanvang vanaf de conceptie.  
 
Verschillende benaderingen zijn hier mogelijk en nodig. 
 

 Om de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen op te volgen, en problemen in het 
gezinsfunctioneren vroegtijdig op te sporen, is het vooreerst belangrijk om op elk 
contactmoment met het kind en/of het gezin oog te hebben voor de risico- en 
beschermende factoren en de balans hiertussen. Elke CB-medewerker dient alert te zijn voor 
signalen van disfunctioneren in het gezin. Dit vereist kennis en inzicht van deze signalen, en 
training om deze tijdig te herkennen. Opvallende zaken moeten ook genoteerd worden in het 
kinddossier. Door alert te zijn voor signalen kunnen gezinnen worden opgespoord die 
mogelijks nood hebben aan opvoedingsondersteuning of verdere hulpverlening.  

 

 Uit onderzoek blijkt echter dat met deze methode de gezinnen met het hoogste risico op 
disfunctioneren niet worden bereikt. Door gebruik te maken van een signaleringsinstrument 
kan de detectie van probleemgezinnen aanzienlijk verbeteren. Bij een systematische 
inventarisatie worden meer problemen ontdekt bij deze gezinnen en vaak in een vroeger 
stadium. Het is daarom zinvol om minstens op ijkmomenten in de ontwikkeling van het kind, 
bijvoorbeeld kort na de geboorte, op de leeftijd van 18 maanden (overgang van baby naar 
peuter) en op de leeftijd van 30 maanden (overgang van peuter naar kleuter), 
contactmomenten te voorzien waarin, bijkomend aan wat in elk contactmoment gebeurt, op 
een systematische manier (d.m.v. bevraging en/of interview) gepeild wordt naar relevante 
risico- en beschermende factoren. Het gebruik van gevalideerde signaleringsinstrumenten 
en/of gespreksprotocollen garandeert een systematische aanpak, op voorwaarde dat dit 
gebeurt door getrainde medewerkers (in dit geval bij voorkeur verpleegkundigen), en hiervoor 
voldoende tijd wordt voorzien.  
Het DMO-protocol, dat in sommige regio‟s in Nederland in de jeugdgezondheidszorg wordt 
toegepast, is een voorbeeld van een gestructureerd gespreksprotocol. 
Voor vroegsignalering van psychosociale en opvoedingsproblemen bij kinderen zijn 
internationaal verschillende instrumenten ontwikkeld en beschikbaar, waarvan sommige 
gevalideerd zijn voor het Nederlands taalgebied en voor andere nog onderzoek en validering 
nog lopende. Beloftevol in dit verband is de VOBO-Z (Vragenlijst Onvervulde Behoeften 
Opvoedingsondersteuning-Zorgbehoefte), waarvan recent in GGD Zeeland een 
gerandomiseerde studie werd afgerond met het oog op een systematische risicotaxatie en 
behoefte aan zorg tijdens een huisbezoek of consult op de leeftijd van 18 maanden. Het is 
wenselijk dat Kind en Gezin zich inschrijft in dergelijk onderzoek, en al dan niet in 
samenwerking met de Nederlandse jeugdgezondheidszorg op zoek gaat naar de meest 
geschikte instrumenten om aan vroegsignalering te doen en een bijdrage levert tot de 
validering van beloftevolle instrumenten.  

 

 Wanneer risico‟s op het ontstaan van problemen of van al bestaande problemen worden 
vastgesteld, moeten ouders toegeleid worden naar een interventieprogramma dat tegemoet 
komt aan hun noden. Voor heel wat gezinnen zal opvoedingsondersteuning een grote hulp 
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betekenen. Het aanbod opvoedingsondersteuning dat momenteel in Vlaanderen wordt 
aangeboden is goed uitgebouwd en werkt vraaggericht en op maat van de ouders. Het is 
belangrijk dit verder uit te bouwen. Wanneer systematisch gesignaleerd wordt, zullen er ook 
meer gezinnen gedetecteerd worden die van dit aanbod gebruik kunnen maken. Er kan op die 
manier ook in een vroeger stadium worden ingegrepen, waardoor potentieel een escalatie van 
problemen voorkomen wordt. Op haar beurt kan de gespecialiseerde hulpverlening hierdoor 
mogelijk voor een gedeelte ontlast worden. 

 
Zoals gemeld start de detectie van gezinnen met ernstige risico‟s op problematische 
opvoedingssituaties bij voorkeur al tijdens de zwangerschap. Ook interventies bij deze moeders 
starten bij voorkeur prenataal en lopen na de bevalling verder. Om deze gezinnen met hoog risico 
goed te begeleiden is een langdurige en intensieve begeleiding nodig. Er bestaan internationaal 
voorbeelden van zulke programma‟s. Ook hier is het belangrijk dat in Vlaanderen onderzoek naar de 
effectiviteit van dergelijk programma‟s wordt gevoerd, door ze bijvoorbeeld in bepaalde regio‟s te 
implementeren in de vorm van een pilootstudie.  
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HOOFDSTUK VIII  

GEZONDHEIDSEDUCATIE IN HET KADER VAN HET CB-AANBOD 

 

 

Samenvatting van de literatuurstudie (literatuurstudie in bijlage II.16.)  

 
Hieronder worden voor de activiteiten van gezondheidsbevordering die in het kader van de 
preventieve gezondheidszorg voor kinderen jonger dan 3 jaar moeten gepland worden, de 
bevindingen van het literatuuronderzoek samengevat, en naar aanleiding hiervan aanbevelingen 
geformuleerd voor uitvoering van deze activiteiten in het programma preventieve gezondheidszorg.  
 
Gezondheidspromotie of gezondheidsbevordering wordt door de wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) gedefinieerd als „het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden 
om meer controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid te 
verbeteren‟. Gezondheidsbevordering wil mensen aanzetten zelf hun verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun gezondheid en die van anderen, alsook te leren omgaan met gezondheidsrisico‟s. 
 
Er zijn drie methoden om aan gezondheidspromotie te doen: 
 

 De eerste en meest bekende is gezondheidsvoorlichting of gezondheidseducatie. Deze 
methode wordt gebruikt om mensen kennis, waarden en vaardigheden bij te brengen met 
betrekking tot gezondheid en het daaraan gerelateerde gedrag;  

 Een tweede methode is facilitatie, dat erop gericht is voorzieningen te creëren of bestaande 
voorzieningen te wijzigen zodat gezonde keuzes meer voor de hand liggen en ongezonde 
keuzes worden ontmoedigd. Met voorzieningen worden zowel infrastructuur en materiaal als 
diensten en goederen bedoeld. Het gaat bijvoorbeeld om het verlagen van de prijs van fruit en 
groenten;  

 Met pleitbezorging ten slotte wil men het beleid van de overheid of organisatie beïnvloeden, 
met als doel een beleidskader te verkrijgen dat gunstig is voor de gezondheid. Voorbeeld 
hiervan is het rookverbod in cafés.  

 
Kind en Gezin kan deze drie methodes aanwenden om aan gezondheidspromotie te doen. Binnen de 
werking van de consultatiebureaus gaat het om gezondheidsvoorlichting, op een hoger niveau kan 
K&G ook aan pleitbezorging en facilitatie doen. Er wordt in dit rapport voornamelijk aandacht besteed 
aan het luik gezondheidseducatie, omdat dit binnen de consultatiebureauwerking het meest van 
belang is. De drie niveaus zijn echter niet los van elkaar te zien en er moet op elk niveau gewerkt 
worden.  
 
In overeenstemming met het eerder beschreven getrapt zorgaanbod van jeugdgezondheidszorg 
(§I.5), wordt een onderscheid gemaakt tussen een populatiegericht basisaanbod, een doelgroep 
gericht aanbod, en een aanbod van individuele counseling. Telkens worden de basisprincipes, 
eventuele thema‟s en de specifieke aanpak binnen een CB beschreven. 
 
 
 

VIII.1.  Populatiegericht basisaanbod  

 
Dit zijn de vormen van gezondheidseducatie die universeel worden aangeboden. Dit wil zeggen dat 
alle moeders/ouders met jonge kinderen bij voorkeur in alle contactmomenten deze basisinformatie 
voor de bevordering van de gezondheid zullen krijgen.  
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Basisprincipes 

In tegenstelling tot het „ad hoc‟ geven van adviezen, moet men bij gezondheidsbevordering, zeker 
wanneer dit systematisch en universeel gebeurt, rekening houden met een aantal basisprincipes dat 
moeten gerespecteerd worden om succesvol te zijn.  
 
Zo wordt aandacht gevraagd voor het programmatisch werken binnen gezondheidseducatie. Elk 
thema kan het beste planmatig en systematisch uitgewerkt worden. Wanneer en op welke manier 
boodschappen worden gegeven, moet op voorhand gepland worden. Ook een evaluatie van een 
interventie mag niet ontbreken om kwalitatief te kunnen werken.  
 
Deze basisprincipes worden in detail toegelicht in de literatuurstudie, waarvan verslag is terug te 
vinden in bijlage II.16.  
 
 

Thema’s  

Thema‟s voor gezondheidseducatie bij het jonge kind lopen breed uiteen. In de literatuur wordt een 
onderscheid gemaakt worden tussen onderwerpen die risicoreducerend van aard zijn, en 
onderwerpen die ontwikkelingsondersteunend zijn of gerelateerd aan zorg (bv. opvoeding).  
 
Risicoreducerende voorlichting is over het algemeen anticiperend van aard. Het heeft een primair 
preventief karakter en loopt vooruit op risicovolle situaties die inherent zijn aan de ontwikkelingsfases 
van het kind. Thema‟s die hierbij aan bod komen zijn voedingsvoorlichting, mondverzorging, 
veiligheidsvoorlichting waaronder preventie van wiegendood en voorlichting over blootstelling aan 
tabaksrook.  
 
Ontwikkelingsondersteunende voorlichting is vooral gericht op het bevorderen van een gezonde 
ontwikkeling van het kind en de rol van de ouders bij de opvoeding. Ouders moeten ingelicht worden 
over de ontwikkelingsfases van het kind, en hoe hiermee om te gaan, zodat ze meer houvast hebben 
in hun opvoedende opdracht. Wanneer ouders meer inzicht krijgen in de ontwikkeling, kunnen ze 
moeilijke situaties beter hanteren en hebben ze een beter zicht op wat normaal is. De draagkracht van 
de ouders wordt op deze manier verhoogd, wat bv. kindermishandeling tegengaat.  
 
Zorggerichte voorlichting is gericht op het wegwijs maken van ouders in de sociale kaart en op het 
geven van uitleg en toelichting op verwijzingen. Zo kan er onder meer informatie verschaft worden 
over kinderopvang, gezondheidsvoorzieningen, enz. 
 
 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de thema‟s die bij voorkeur aan bod zouden moeten 
komen binnen de universele gezondheidseducatie.  
In de hoger vermelde literatuurstudie wordt voor een aantal van deze thema‟s bondig weergegeven of 
de effectiviteit van gezondheidsbevorderende interventies werd onderzocht en/of aangetoond. 
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Tabel 1: Plaats van de thema's binnen het type voorlichting 
 
Gezondheid (risicoreducerend) 
 

Ontwikkelings- en 
opvoedingsondersteunend 

Zorggericht 

Wiegendood Ontwikkelingsfase: lichamelijk, cognitief, 
sociaal-emotioneel 

Keuze kinderopvang 

Veiligheid – Ongevallen Opvoeding:  
slapen, eten, spelen, claimgedrag, 
grenzen stellen 

Schoolkeuze 

Blootstelling aan tabaksrook 
 

Zindelijkheid Zorgaanbod  

Mondgezondheid 
 

(Excessief) huilen  

Gezonde voeding, beweging – obesitas Spraak en taalontwikkeling  

Suppletie vitamines D en K 
 

Voedingsproblemen  

Borstvoeding  
 

Positief ouderschap  

Vaccinaties 
 

Band ouder – kind  

Voorkeurshouding 
 

Verzorging  

Meisjesbesnijdenis 
 

  

Shaken Infant Syndrome   

Koorts   

 

 

 

Aanpak 

Zoals hoger vermeld, zullen gezondheidsbevorderende interventies systematisch moeten worden 
opgebouwd om effecten in het gedrag van mensen te kunnen induceren.  
 
Een effectieve aanpak moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Er moeten vooreerst doelstellingen opgesteld worden voor wat men de komende jaren met 
gezondheidseducatie wil bereiken;  

 De thema‟s waarrond men wil werken moeten duidelijk gespecificeerd worden;  

 De interventies moeten planmatig uitgewerkt worden. Gezondheidsbevordering moet 
stapsgewijs gebeuren en alle stappen moeten goed gepland en geëvalueerd worden. Bij de 
planning is het erg belangrijk een analyse te doen van het gezondheidsprobleem en de 
gedragsdeterminanten. Theorieën en modellen zijn hierbij onmisbaar. Op basis daarvan 
kunnen de doelstellingen voor de interventie bepaald worden en de methoden en technieken 
uitgewerkt worden om het gedrag te veranderen. Voor elk consult wordt best uitgewerkt welke 
interventies zullen plaatsvinden; 

 Deze manier van denken en de inhoud van de interventies zelf moeten aangeleerd worden 
aan de CB-medewerkers, zodat ze correct kunnen uitgevoerd worden.  

 
Het wetenschappelijk verantwoord uitwerken van interventies kan toegepast worden op alle thema‟s 
van gezondheidseducatie. Zowel bij risicoreducerende als bij ontwikkelingsondersteunende 
voorlichting is het doel immers het veranderen van het gedrag van de ouders. De methodieken en 
technieken kunnen echter verschillen naargelang het thema en het stadium van gedragsverandering 
waarin de ouders zich bevinden.  
 
Voor risicoreducerende voorlichting volstaat een eenmalige korte educatie enkel voor eenvoudige 
boodschappen, bv. binnen ongevallenpreventie, waarbij ouders een eenmalige wijziging in het huis 
moeten doorvoeren, zoals het plaatsen van dekseltjes op stopcontacten of het verlagen van de 
warmwatertemperatuur. Voor de overige risicoreducerende thema‟s kan een korte educatie enkel 
kennis bijbrengen, maar niet leiden tot een gedragsverandering. Om een gedragsverandering teweeg 
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te brengen bij ouders, moeten uitgebreide interventies opgezet worden, gebaseerd op theoretische 
modellen. Er moet gewerkt worden op de determinanten die het gedrag bepalen en de educatie moet 
aangepast zijn aan het stadium waarin de ouders zich bevinden. Om op deze manier aan 
gezondheidseducatie te doen, zijn goed opgeleide gezondheidseducatoren noodzakelijk. Wanneer 
grondig geïnvesteerd wordt in universele gezondheidspromotie, zullen potentieel minder gezinnen in 
de hulpverlening terecht komen omwille van allerlei problemen die voorkomen hadden kunnen 
worden.  
 
Voor ontwikkelingsondersteunende voorlichting is het vooral van belang dat ouders worden 
ingelicht over de ontwikkelingsfases die het kind zal doormaken, zodat er voorbereidingen kunnen 
getroffen worden om met de moeilijkheden van bepaalde periodes om te gaan. Ouders hebben vaak 
zelf veel vragen rond de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en de medewerkers van een 
consultatiebureau zijn goed geplaatst en opgeleid om deze voorlichting te geven en de vragen te 
beantwoorden. Zowel op het consultatiebureau als tijdens de huisbezoeken komen deze thema‟s aan 
bod in een persoonlijk gesprek. Daarnaast wordt verwezen naar folders en brochures om de ouders 
verder te informeren. Het is belangrijk om deze voorlichting en begeleiding aan elke ouder aan te 
bieden. Om de ouder-kind interactie te verbeteren en positief ouderschap te bevorderen zijn opnieuw 
uitgewerkte programma‟s nodig, die planmatig zijn opgesteld. Ook voor het bevorderen van voorlezen, 
het aanleren van disciplinemaatregelen, regelmaat in voeden en slapen, enz. zijn uitgebreide 
programma‟s nodig, en volstaat een eenvoudige uitleg niet.  
 
Educatie is een belangrijk onderdeel van gezondheidspromotie aangezien er gewerkt wordt op het 
individuele niveau. Gedrag van een individu wordt echter ook bepaald door omgevingsvariabelen, 
zowel op lokaal niveau als op niveau van de samenleving. Instanties zoals Kind en Gezin moeten 
verder gaan dan het geven van educatie alleen en een combinatie aanbieden van voorlichting, 
facilitering en pleitbezorging, wat de grootste kans heeft op positieve gezondheidsuitkomsten.  
 
 
 

VIII.2.  Doelgroepgericht aanbod 

 

Basisprincipes 

Naast universele gezondheidseducatie kunnen ook doelgroepen geselecteerd worden voor 
gezondheidseducatie in functie van de verhoogde risico‟s die ze lopen op bepaalde 
gezondheidsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn kinderen uit lage inkomensgezinnen, kinderen van 
ouders die drugs gebruiken, kinderen van tienermoeders, kinderen van depressieve moeders, enz. 
Voor deze specifieke risicogroepen worden bij voorkeur selectieve programma‟s van 
gezondheidseducatie uitgewerkt, die aangepast zijn aan de specifieke risicofactoren. Deze 
aanpassing van interventies aan de leefstijl van de doelgroep, wordt een doelgroepgerichte aanpak 
genoemd (targeted approach).  
 
Het doel van selectieve interventies is het risiconiveau te verminderen of bescherming te bieden tegen 
de effecten van het risico. Het voordeel van deze benadering is dat de interventie relevant is voor de 
deelnemers, en er geen of slechts een beperkte tussenkomst nodig is bij diegenen die geen risico 
lopen. De programma‟s bereiken enkel diegenen waarvan verwacht wordt dat zij er het grootste effect 
van hebben, waardoor de kosten-baten verhouding van het programma in gunstige zin kan beïnvloed 
worden. Nadelen zijn dat de preventie vaak erg medisch en klinisch wordt en het succes vaak tijdelijk 
of plaatselijk is. Bovendien werkt de selectie als hoog-risicogroep potentieel stigmatiserend. Wanneer 
de omgeving hierop positief reageert, kan dit de interventie versterken, maar het omgekeerde geldt 
evenzeer. 
Ook bij doelgroepgerichte gezondheidsbevordering moet gewerkt worden volgens de basisprincipes 
die gelden voor de universele gezondheidsbevordering. Hierdoor verhoogt de kwaliteit en de kans op 
effectieve gedragsveranderingen en een verbeterde gezondheid bij de doelgroep.  
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Doelgroepen 

De gehele populatie kan worden ingedeeld in subgroepen aan de hand van verschillende criteria, 
zoals onder meer op basis van psychologische, demografische of probleemgerelateerde factoren. 
Vaak wordt een bepaalde subgroep gekozen die een verhoogd risico loopt op een bepaald 
gezondheidsprobleem. Het is belangrijk om een goede studie te maken van de doelgroep, zodat de 
interventies kunnen aangepast worden aan de noden en kenmerken van de doelgroep, waaronder de 
mate van geletterdheid, taal en/of culturele achtergrond van de doelgroep.  
 
Voorbeelden van doelgroepgerichte interventies zijn onder meer het werken rond suikerrijke voeding 
bij Turkse gezinnen, het versterken van de moeder-kind interactie bij moeders met een postnatale 
depressie, het verminderen van de blootstelling aan tabaksrook in huis bij kinderen van rokende 
ouders, enz. 
 
 

Thema’s 

Er kan in principe voor elk thema dat in aanmerking komt voor universele gezondheidseducatie ook 
een doelgroepgericht aanbod uitgewerkt worden. Een analyse van de gezondheid en het gedrag kan 
bepalen welke thema‟s een doelgroepgerichte aanpak vragen.  
 
 

Aanpak 

In de eerste plaats moet uitgeklaard worden voor welke risico‟s en/of risicoprofielen doelgroepgerichte 
gezondheidseducatie moet aangeboden worden. Het hoger vermelde overzicht van doelgroepen 
gekoppeld aan risico‟s zal hierbij richting gevend zijn.  
 
Vervolgens moeten voor de verschillende doelgroepen en thema‟s op maat gesneden programma‟s 
worden ontwikkeld. Deze interventies moeten aangeleerd worden aan de CB-medewerkers die in 
hoofdzaak zullen instaan voor de implementatie ervan. 
  
Ten slotte moet elk programma gepaard gaan met een evaluatie van het proces en de effecten, om bij 
correcte uitvoering ervan te kunnen beoordelen of de bedoelde risico‟s zijn afgenomen en/of de 
gewenste gedragsverandering heeft plaatsgevonden.    

 
 
 

VIII.3. Individuele counseling  

 
Naast populatie- en doelgroepgerichte gezondheidseducatie moet er tijdens de consulten en 
huisbezoeken ook ruimte zijn voor individuele „counseling‟, indien dit nodig is.  
 
Naar aanleiding van problemen die zich voordoen bij, of klachten die geformuleerd worden over, een 
bepaald kind in het domein van de gezondheid, groei, ontwikkeling, opvoeding of gedrag, kan het 
nodig zijn dat de medewerkers van een consultatiebureau een individueel traject uitwerken voor 
specifieke kinderen, en voor het gezin waarin zij opgroeien.  
Dit is een aanbod op maat, bovenop de advisering en begeleiding die per definitie aan elk kind wordt 
aangeboden. Voor deze „counseling‟ op maat kunnen verschillende methoden gebruikt worden, 
waaronder persoonlijke educatie, ondersteuning, vaardigheidstraining, enz. Strikt genomen valt 
dergelijke „counseling‟ niet onder gezondheidspromotie, maar is het onderdeel van secundaire of 
tertiaire preventie.  
Het is dus belangrijk om op elk contactmoment na te gaan of er bepaalde problemen of risico‟s zijn 
ontstaan in het gezin. Bij kleine kinderen kan het bijvoorbeeld gaan om voedingsproblemen, 
slaapproblemen, excessief huilen, gedragsproblemen. Indien dit het geval is, kan het nodig zijn een 
individuele begeleiding op te starten. Door individuele counseling wordt vermeden dat de problematiek 
verder escaleert. Wanneer het probleem blijft bestaan en niet kan opgelost worden binnen de werking 
van K&G, is het aangewezen dat er wordt doorgewezen. Hierbij blijft het kind het standaard aanbod 
van gezondheidseducatie ontvangen, en wordt er daarnaast opgevolgd hoe de verwijzing verloopt.  
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In een aparte bijlage wordt in een bijkomend literatuuroverzicht voor de verschillende zorgniveaus 
(populatie, doelgroep, individu) opgelijst op welke leeftijden de verschillende thema‟s bij voorkeur aan 
bod komen. (bijlage II.16.). 
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HOOFDSTUK IX 

ADVIES MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA PREVENTIEVE 
GEZONDHEIDSZORG IN HET CONSULTATIEBUREAU 
 

 

 

Inleiding 

Conform aan de onderzoeksopdracht is onderstaand advies in de eerste plaats op te vatten als een 
“wetenschappelijke state of the art”, waarin op basis van grondige literatuurstudie (aangevuld met 
expertadvies) aanbevelingen worden geformuleerd over de inhoud en organisatie van het aanbod van 
preventieve gezondheidszorg voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Dit wetenschappelijk dossier kan als basis (vertrekpunt) dienen voor een meer gedetailleerde 
protocollering van de activiteiten die in dit kader in een consultatiebureau zullen worden verricht. 
 
Het advies beperkt zich ook uitdrukkelijk tot de preventieve gezondheidszorg, en spreekt zich dus niet 
uit over het aanbod van gezins- en opvoedingsondersteuning, dat in de organisatie van Kind en Gezin 
samen met preventieve gezondheidszorg onderdeel is van het beleidsdomein “preventieve 
gezinsondersteuning”. Voor verschillende van de in de literatuurstudie behandelde thema‟s (in het 
bijzonder “het psychisch functioneren van het gezin” en “het opvolgen van kindermishandeling”) zijn er 
echter grote raakvlakken met gezins- en opvoedingsondersteuning. Waar relevant worden deze 
verbanden expliciet gelegd. Dit vertaalt zich ook in het feit dat het advies zich niet beperkt tot de 
eerste doelgroep (kinderen jonger dan 3 jaar), mede omdat in de context van het transactionele 
denken jonge kinderen niet los kunnen gezien worden van hun omgeving in het algemeen, en hun 
directe verzorgers (ouders en kinderverzorgers) in het bijzonder.  
 
 
   

Het referentiekader voor dit advies 

Uitgangspunt is een brede definitie van jeugdgezondheidszorg, namelijk het beschermen, bewaken 
en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren, en dit zowel op 
het lichamelijke, het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak. Met het bereiken van deze 
strategische doelstelling worden de noodzakelijke voorwaarden voor maximale ontwikkelingskansen 
gecreëerd om later volwaardig maatschappelijk te functioneren.  
  
Een transactioneel denkkader (o.m. Bronfenbrenner en Belski) wordt gehanteerd, waarin 
gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen omschreven worden als dynamische processen 
tussen kind, opvoeder(s) en omgeving. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen deze 
drie. Kinderen, opvoeders en omgeving kunnen eigenschappen hebben die de ontwikkeling van een 
kind gunstig (beschermende factoren) of ongunstig (risicofactoren) beïnvloeden. Bovendien wordt dit 
transactionele ontwikkelingsmodel geplaatst in een longitudinaal perspectief (levensloopmodel van 
Riksen-Walraven). Tot slot wordt gebruik gemaakt van de begrippen “draaglast” en “draagkracht” in 
het balansmodel van Bakker om de wisselwerking tussen beschermende en risicofactoren, tussen 
ontwikkelingsopgaven en competenties, tussen individuele ontwikkeling en de sociale omgeving en 
tussen de verschillende socialisatiemilieus van een kind in kaart te brengen.  
 
Een zorgmodel, afgeleid van het Response to Intervention model (PBIS) wordt gebruikt om de 
inhoud en de organisatie van preventie en interventie te structureren. Het betreft een getrapt model 
van preventie en interventie, waarvan de graad van intensiteit en de mate van individualisering van de 
interventie verhoogt naarmate de nood aan zorg toeneemt. De verschillende niveaus van preventie en 
interventie die in dit model vervat zitten worden in het kader van jeugdgezondheidszorg vertaald naar 
een populatiegericht basisaanbod voor de hele doelgroep van 0-3-jarigen, een supplementair aanbod 
voor subgroepen in functie van specifieke risico‟s (maatwerk), en een individueel (intensief en op maat 
gesneden) aanbod, en dit zowel voor acties in het domein van gezondheidsbevordering, als acties 
met het oog op signalering, preventie en zorg.  
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Kansen geven aan álle kinderen 

Om de hoger vermelde strategische doelstelling van jeugdgezondheidszorg te realiseren, is het 
wenselijk dat Kind en Gezin zich via haar consultatiebureaus in de eerste plaats blijft positioneren als 
een organisatie die in Vlaanderen een zeer laagdrempelige ondersteuning en zorg aanbiedt aan alle 
kinderen jonger dan 3 jaar en de gezinnen waarin zij opgroeien.  
 
Dit veronderstelt een (minimaal) basisaanbod voor álle kinderen, ongeacht bestaande (al dan niet 
gekende) risico‟s en/of stoornissen/problemen. Dit basisaanbod beoogt niet alleen ondersteuning te 
geven aan ouders ten aanzien van de gezondheid, groei en ontwikkeling van hun jonge kind. Het is 
ook een opportuniteit om vroegtijdig signalen te detecteren die (kunnen) wijzen op verhoogde 
kwetsbaarheid en nood aan bijkomende zorg.  
 
Kansen geven aan álle kinderen veronderstelt dat deze kinderen met verhoogde kwetsbaarheid en 
nood aan bijkomende zorg, bovenop het basisaanbod zo spoedig mogelijk de gepaste (bijkomende) 
ondersteuning en zorg ontvangen. Dit vereist een regelmatige en leeftijdsspecifieke risicoanalyse (d.i. 
een bewuste afweging van risico- en beschermende factoren, minstens ter gelegenheid van elk 
contact in het basisaanbod), en hierbij aansluitend het organiseren van een zo dynamisch en flexibel 
mogelijk supplementair aanbod voor subgroepen van kinderen (in functie van gemeenschappelijke 
risicoprofielen/risicoprocessen) en/of voor individuele kinderen met het oog op een meer gerichte en 
intensievere ondersteuning en zorg. 
 
 
 

Vertaling naar operationele doelstellingen 

Om de hoger genoemde strategische doelstelling voor haar doelgroep na te streven, is het wenselijk 
dat Kind en Gezin prioritair actie onderneemt om de volgende operationele doelstellingen te bereiken: 
 

1. De bevordering van gezondheid, groei en ontwikkeling van jonge kinderen d.m.v. 
initiatieven/interventies gericht op populaties, subgroepen en individuen; 

2. Het tijdig onderkennen van gezondheids-, groei- en ontwikkelingsproblemen bij jonge 
kinderen, zowel op het lichamelijke, het psychische als het sociaal-emotionele vlak; 

3. Zicht krijgen op de nood aan zorg aan de hand van remmende en bevorderende factoren 
voor de gezondheid, groei en ontwikkeling, draaglast en draagkracht. Deze factoren situeren 
zich bij het kind, de ouders, het gezin en de sociale en maatschappelijke context; 

4. Zorg dragen voor de functionele integratie van jonge kinderen met gezondheids- en 
ontwikkelingsproblemen door middel van beschermende en bevorderende maatregelen; 

5. Voorkomen van infectieziekten door middel van vaccinaties, en het voorkomen van de 
verspreiding van infectieziekten d.m.v. hygiënische maatregelen. 

 
 
   

Algemene aspecten van het advies  

1. Het aanbod preventieve gezondheidszorg van Kind en Gezin via de consultatiebureaus bouwt bij 
voorkeur voort op acties die door andere hulpverleners tijdens de pre-, peri- en postnatale 
periode werden ondernomen. 
Het is wenselijk dat Kind en Gezin een consensus nastreeft met de betrokken 
beroepsorganisaties (onder meer kinderartsen, huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen) over de 
inhoud, leeftijd en frequentie van het onderzoek van de pasgeborene, en over de overdracht 
van de gegevens die hieruit voortvloeien naar de betreffende consultatiebureaus.  
 
(cfr. literatuurstudie: “Vroeg begonnen is half gewonnen”, bijlage I.) 
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2. Met het oog op een kwaliteitsvolle en effectieve gezondheidsbevordering moeten de 
initiatieven die hieromtrent in de consultatiebureaus worden genomen aan een aantal 
basisprincipes voldoen.  
Vooreerst moet een onderscheid gemaakt worden tussen educatie, facilitering en pleitbezorging 
als methodieken binnen gezondheidsbevordering. Educatie is de meest gebruikte strategie, maar 
er moet daarnaast ook gewerkt worden op andere niveaus.  
Er wordt ook aandacht gevraagd voor het programmatisch werken binnen gezondheidseducatie. 
Elk thema kan best planmatig en systematisch uitgewerkt worden. Wanneer en op welke manier 
boodschappen worden gegeven, moet op voorhand gepland worden. Ook een evaluatie van een 
interventie mag niet ontbreken om kwaliteitsvol te kunnen werken. 
 
(cfr. literatuurstudie „Up to date advies en begeleiding op het vlak van gezondheidseducatie‟, 
bijlage II.16.)  
  
 

3. In de internationale literatuur is er voldoende evidentie dat de fysieke en psychische gezondheid 
van de ouders/opvoeders, de gezinscontext (zoals onder meer de kwaliteit van de partnerrelatie, 
de socio-economische situatie van het gezin en de gezinssamenstelling), de kwaliteit van de 
hechting opvoeder-kind en het aanwezige ondersteunend netwerk, mede bepalend zijn voor de 
algemene en psychische gezondheid van een kind. Bovendien is er groeiende evidentie dat 
ervaringen in de eerste levensjaren de fundamenten (ook op biologisch vlak) leggen voor het 
toekomstig functioneren van het kind, en dat de hersenontwikkeling gestuurd wordt in interactie 
met de psychosociale leefomgeving.   

 
Tegen deze achtergrond wordt in wetenschappelijke publicaties en beleidsrapporten niet alleen 
gepleit voor ondersteunende maatregelen gericht op álle (toekomstige) gezinnen met jonge 
kinderen om eventuele opgroei- en opvoedproblemen te voorkomen (d.m.v. promotie en 
educatie), maar in toenemende mate ook voor een tijdige en herhaalde aandacht voor 
relevante risico- en beschermende factoren tijdens het opgroeien van kinderen, met het 
oog op de vroegtijdige detectie van zich ontwikkelende disfuncties in het kind en/of het 
gezin. Dit laatste neemt bij voorkeur een aanvang vanaf de conceptie.  
 

Vooreerst is het belangrijk om op elk contactmoment met het kind en/of het gezin oog te 
hebben voor deze risico- en beschermende factoren en de balans hiertussen.  

 
Uit onderzoek blijkt echter dat met deze methode de gezinnen met het hoogste risico op 
disfunctioneren niet of niet voldoende worden bereikt. Door gebruik te maken van een 
signaleringsinstrument, en door de systematische inventarisatie die het gebruik van dergelijk 
instrument beoogt, worden problemen bij kinderen en gezinnen potentieel beter en in een 
vroeger stadium ontdekt. Internationaal werden verschillende instrumenten ontwikkeld, 
waarvan sommige gevalideerd zijn voor het Nederlands taalgebied en voor andere onderzoek 
en validering nog lopende. Het is wenselijk dat Kind en Gezin zich inschrijft in dergelijk 
onderzoek, en al dan niet in samenwerking met de Nederlandse jeugdgezondheidszorg op 
zoek gaat naar de meest geschikte instrumenten om aan vroegsignalering te doen en een 
bijdrage levert tot de validering van beloftevolle instrumenten. 

 
Tot slot moet dergelijke signalering deel zijn van een sluitende keten. Wanneer risico‟s op het 
ontstaan van problemen of van al bestaande problemen worden vastgesteld, moeten ouders 
toegeleid kunnen worden naar een interventieprogramma dat tegemoet komt aan hun noden.  

 
 
(cfr. literatuurstudies „Effecten van het psychisch functioneren van het gezin op de gezondheid, 
groei en ontwikkeling van het kind‟ en „Het opvolgen van (een vermoeden van) 
kindermishandeling”, bijlage II.14. en II.15.)  
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4. De inhoud, frequentie en leeftijdsverdeling van het basisaanbod, en in de mate van het 
mogelijke ook de inhoud van het supplementair aanbod (maatwerk voor subgroepen) en van 
het intensief geïndividualiseerd aanbod worden in dit advies gedefinieerd aan de hand van een 
literatuurstudie met betrekking tot de volgende activiteiten:  

 
Deelaspect 1:  Aspecten van de lichamelijke gezondheid die voor vroege onderkenning in 

aanmerking komen 
 

 Vroege onderkenning van aangeboren erfelijke aandoeningen 

 Vroege onderkenning van groeistoornissen (hoofdomtrek, lengte en gewicht) 

 Vroege onderkenning van ontwikkelingsstoornissen 

 Vroege onderkenning van taalachterstand en spraakstoornissen 

 Vroege onderkenning van evolutieve heupdysplasie 

 Vroege onderkenning van orthopedische (houdings-) afwijkingen 

 Vroege onderkenning van aangeboren hartaandoeningen 

 Vroege onderkenning van oogafwijkingen en visuele stoornissen 

 Vroege onderkenning van perceptief gehoorverlies (neonatale gehoorscreening) 

 Vroege onderkenning van urogenitale pathologie 

 Vroege onderkenning van en interventie bij voedingsproblemen 

 Vroege onderkenning van huidproblemen 

 Vroege onderkenning van allergie en astma 
 

Deelaspect 2:  Preventie van infecties, inclusief vaccinaties  
 

Deelaspect 3:  Het opvolgen van (vermoeden van) kindermishandeling  
 

Deelaspect 4:  Effecten van psychisch functioneren van het gezin op de gezondheid, groei 
en ontwikkeling van het kind 

 
Deelaspect 5:   Advies en begeleiding op het vlak van gezondheidseducatie in het algemeen, 

en meer specifiek uitgewerkt voor de promotie van mondgezondheid 
 

 (cfr. literatuurstudies en themaspecifieke fiches‟, bijlagen II.1. t.e.m. II.16.) 
 
 

5. In het kader van signalering en van indicatiestelling voor een bijkomend (supplementair en 
individueel) aanbod worden risicofactoren/risicocumulaties/risicoprocessen gedefinieerd, 
waarvan in goed opgezet onderzoek duidelijk is geworden dat er een verband bestaat met latere 
minder wenselijke gezondheids-, groei- en/of ontwikkelingsuitkomsten van welke aard dan ook. 
Een deel van deze risicofactoren zijn generiek, andere zijn leeftijdsspecifiek of kaderen in de 
signalering van specifieke stoornissen/problemen. 
 
Het uitgangspunt is dat ter gelegenheid van elk contact in het basisaanbod (consult of 
huisbezoek) op een gestructureerde manier risicoanalyse wordt verricht in functie van het bepalen 
van de nood aan bijkomende zorg in de vorm van een supplementair en/of individueel aanbod. Op 
gelijkaardige wijze dient dit ook te gebeuren ter gelegenheid van elk contact in het supplementair 
aanbod in functie van het bepalen van de nood aan intensieve individuele begeleiding en 
eventuele verwijzing naar hulpverleners buiten Kind en Gezin. 

 
 
6. Om op een dynamische en flexibele wijze maatwerk en individuele zorg aan kinderen met 

verhoogde kwetsbaarheid of met nood aan zorg te kunnen bieden, werd een aanpassing van het 
beleid op twee niveaus onderzocht: 

 Het basisaanbod reduceren tot het minimum dat vereist is om kwaliteitsvolle zorg te 
bieden aan alle kinderen en hun gezin, en dit ten gunste van een flexibeler en 
intensiever risicogroepenbeleid; 

 Een meer doorgedreven differentiatie in de functieomschrijving van artsen en 
regioverpleegkundigen, met het oog op maximale inzet van expertise in de domeinen 
waar hieraan het meest behoefte is.  
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Concretisering van het basisaanbod 

De literatuurgegevens die in het kader van deze onderzoeksopdracht werden verzameld, worden in 
onderstaand overzicht vertaald in een voorstel van vernieuwd basisaanbod voor álle kinderen.  
 

 Literatuurstudie en internationale vergelijking met modellen van preventieve gezondheidszorg 
voor jonge kinderen, leveren geen argumenten om het aantal contacten tussen geboorte en 
de leeftijd van 3 jaar significant te wijzigen (verminderen noch vermeerderen). In het voorstel 
wordt daarom grosso modo uitgegaan van het huidige aantal en leeftijdsverdeling van 
contacten, mede omdat dit programma terecht korte intervallen voorziet tussen de contacten 
op jonge leeftijd, en deze intervallen geleidelijk toenemen met de leeftijd. Dit stemt overeen 
met de te verwachten nood aan basiszorg en ondersteuning, die intensiever zal zijn op jonge 
leeftijd. 

 

 In onderstaand “overzicht van contacten van het basisaanbod” wordt met de aanduiding „A‟ de 
arts bedoeld, en „V‟ verwijst naar regioverpleegkundige. Voor de verschillende activiteiten 
wordt aangeduid op welke leeftijden de arts en/of de verpleegkundige een rol te vervullen 
hebben. De precieze taakverdeling tussen beiden, zeker wanneer zij op een specifieke 
leeftijd beiden een opdracht krijgen toegewezen voor de betreffende activiteit, wordt niet in 
detail uitgewerkt. Dit moet voorwerp uitmaken van protocollering van de verschillende 
activiteiten en contacten. 
Bij wijze van voorbeeld zou men er kunnen voor opteren om bij de evaluatie van lengte en 
gewicht de meting door de vrijwilliger te laten uitvoeren (conform aan de huidige praktijk), en 
vervolgens de verpleegkundige deze meetgegevens op de groeicurve te laten plotten en het 
resultaat ervan volgens protocol te laten interpreteren. Bepaalde (volgens protocol 
gedefinieerde) resultaten en interpretaties worden aan de arts voorgelegd in functie van een 
beslissing over eventuele bijkomende nood aan zorg.  

 

 Na opmaak van onderstaande overzichtstabel wordt duidelijk dat bij minimaal 6 van de 14 
mogelijke contacten een arts moet betrokken worden. Meest bepalend hierin is de 
evaluatie van ontwikkeling, waarbij op basis van literatuuronderzoek ervoor gekozen is om 
volgens een driestappenmodel de verpleegkundige een grotere rol te laten vervullen in de 
signalering van ontwikkelingsproblemen (prescreening via gestandaardiseerde bevraging, 
ontwikkelingsanamnese, en VWO), en de arts naast signalering via VWO bijkomend op 
enkele welgekozen contactmomenten (9 maanden en 24 maanden) in te zetten voor 
algemene screening naar ontwikkelingsproblemen. Een bijkomend verpleegkundig consult op 
de leeftijd van 18 maanden wordt voorgesteld met het oog op een nauwere opvolging van 
ontwikkelingsparameters (in het huidige programma loopt het interval tussen contacten in die 
leeftijdsperiode op tot 9 maanden, wat erg veel is in functie van mogelijke verstoringen van het 
ontwikkelingsproces). 

 
De meeste andere activiteiten (bv. met betrekking tot groei, evolutieve heupdysplasie, 
aangeboren hartaandoeningen, …) kunnen flexibeler ingepast worden in dit schema. 

 

 Het voorstel voorziet dus 14 contacten, waarondere 2 huisbezoeken en een contact voor 
neonatale gehoorscreening (Algo-contact, AC) en 11 consulten.  In al deze contacten heeft de 
verpleegkundige een plaats, en in 6 consulten opereert zij/hij voor dezelfde kinderen in 
parallelle consulten met de arts.  

 
Het valt te overwegen om het Algo-contact (2-6 weken) systematisch te laten samenvallen 
met een van beide andere huisbezoeken (1-2 weken of 6 weken) (wat volgens onze informatie 
nu al in sommige CB‟s wordt toegepast).  

 
Huisbezoeken zijn een aangrijpingspunt voor gezondheidseducatie, laten meer ruimte tot 
gesprek in een vertrouwde omgeving, en zijn potentieel drempelverlagend voor anders 
moeilijk te bereiken gezinnen. In deze context verdient het overweging om, in het kader van 
een taxatie van opgroei- en opvoedproblemen en van zorgbehoefte, op enkele ijkmomenten 
een consult te vervangen door een huisbezoek. Preliminaire resultaten van recent onderzoek 
met de VOBO-Z (Vragenlijst Onvervulde Behoeften Opvoedingsondersteuning en 
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Zorgbehoefte) toegepast op de leeftijd van 18 maanden, tonen een meerwaarde van een 
huisbezoek in vergelijking met een consult wat de vroegdetectie van kinderen met verhoogd 
risico of met hoog risico betreft.  

 

 Conform aan het hoger genoemde pleidooi voor een tijdige en herhaalde aandacht voor 
relevante risico- en beschermende factoren tijdens het opgroeien van jonge kinderen, voorziet 
het onderstaande schema ook systematische acties om verstoord gezinsfunctioneren 
en/of psychische problemen bij ouders tijdig te detecteren en eventuele 
risicoprocessen bij het kind en zijn omgeving op te volgen. Dergelijke signalering vereist 
gevalideerde instrumenten en gepaste en toegankelijke zorg om aan gesignaleerde noden 
van kinderen en hun gezinnen tegemoet te komen. 
In dit rapport worden enkele beloftevolle instrumenten en interventies toegelicht. Bij gebrek 
aan validering van sommige instrumenten en/of te beperkt opvolgonderzoek, is hieromtrent op 
dit moment geen “evidence-based” keuze te maken. Het is wenselijk dat Kind en Gezin zich 
inschrijft in onderzoek om hierover in de (nabije) toekomst uitsluitsel te helpen geven. De 
voorgestelde instrumenten zijn in hoofdzaak bedoeld voor afname door een verpleegkundige. 
De interpretatie van de bevindingen, in samenhang met de andere dossiergegevens, in functie 
van een beslissing tot bijkomende zorg, komt de arts toe.  

 
 
 

Concretisering van het supplementaire en individuele aanbod 

Conform aan het getrapte zorgmodel dat in dit rapport wordt gehanteerd, zal ter gelegenheid van elk 
contact in het basisaanbod door het CB-team de afweging gemaakt worden of voor het betreffende 
kind (en/of het gezin waarin het opgroeit) bijkomende zorg moet aangeboden worden.  
Deze bijkomende zorg kan de vorm aannemen van een supplementair aanbod dat door het 
consultatiebureau zelf wordt geleverd, of bestaan in een intensievere individuele diagnostiek en/of 
begeleiding waarvoor de medewerkers van het consultatiebureau overwegend naar externe 
hulpverleners zullen verwijzen. In dit laatste geval is het de opdracht van het consultatiebureau deze 
verwijzing goed voor te bereiden en te documenteren. Het blijft tevens de verantwoordelijkheid van het 
CB-team om na te gaan of de verwijzing is opgevolgd, en om het kind in overleg met de 
behandelende arts verder op te volgen in het basis- en/of supplementaire aanbod. 
 
Welke (clusters van) risicofactoren of risicoprocessen, en welke afkapwaarden van screenings- en 
signaleringsinstrumenten of –methoden aanleiding zullen geven tot een supplementair en/of 
individueel aanbod is voorwerp van protocollering per thema. 
 
Voor sommige thema‟s die in dit “wetenschappelijke state of the art” onderzoek besproken worden  
bestaat binnen Kind en Gezin reeds een uitgewerkt protocol (bv. neonatale gehoorscreening), waarin 
deze beslissingscriteria werden vastgelegd. Voor andere thema‟s werd dergelijk protocol recent 
uitgewerkt en is de implementatie ervan gestart (bv. vroege onderkenning van oogafwijkingen en 
visuele stoornissen) of is een consensusdocument in voorbereiding (bv. vroege onderkenning van en 
interventie bij voedingsproblemen). Voor andere thema‟s is een consensusdocument beschikbaar dat 
mogelijk een update nodig heeft (bv. evolutieve heupdysplasie).  
 
Voor verschillende andere thema‟s die in dit rapport worden besproken bestaan dergelijke 
gedetailleerde en breed gedragen protocollen (nog) niet, deels omdat hieromtrent onvoldoende 
wetenschappelijke evidentie voorhanden is, geen geschikte screenings- of signaleringsinstrumenten 
beschikbaar zijn, en/of consensus over de waarde of het gebruik ervan ontbreekt. In dergelijke 
gevallen moet een professionele consensus over een “best practice” nagestreefd worden.  
De literatuurstudies die in dit onderzoeksrapport werden opgenomen geven zicht op de beschikbare 
wetenschappelijke evidentie met betrekking tot de geselecteerde thema‟s, telkens getoetst aan de 
beoordeling van enkele thema-specifieke experts. Deze informatie kan voor Kind en Gezin de basis 
vormen voor de ontwikkeling van gedetailleerde protocollen, waarvoor na breed overleg met 
wetenschappelijke experts en relevante professionele groepen binnen haar netwerk consensus 
nagestreefd wordt.  
 
Bij wijze van illustratie wordt hieronder, voor enkele van de in dit “wetenschappelijke state of the art” 
onderzoek behandelde thema‟s, een bondig overzicht gegeven van criteria die bij de keuze tot 
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supplementair en/of individueel aanbod aan de orde zullen zijn. Zoals hoger vermeld dienen precieze 
beslissingscriteria voor de verschillende thema‟s verder uitgewerkt te worden in richtlijnen of 
protocollen.  
 
 
Groeistoornissen en groeiachterstand (lengte, gewicht, hoofdomtrek) 

 
 Bij kinderen met een beperkt aantal risico‟s en/of lichte afwijking van de meting op de 
     curve: 

 Controle metingen op het (normaal geplande) volgende contact en extra-aandacht bij 
opvolging van de biometrie 

 
 Bij kinderen met verhoogd risico en/of duidelijke afwijking van de meting op de curve: 

 Extra aandacht voor klinische symptomen en opvolging/update van anamnestische 
gegevens  

 Extra aandacht voor andere aspecten, meer in het bijzonder: 
o het voedingspatroon en de nutritionele behoefte van het kind 
o psycho- en neuromotorische ontwikkeling 
o het sociale klimaat waarin het kind opgroeit 

 Extra tussentijds contact voor bijkomende meting, en opvolging op kortere termijn dan 
normaal gepland 
 

 Bij kinderen met een (volgens de testcriteria) verontrustend groeipatroon van hoofdomtrek, 
lengte en/of gewicht: 

 Doorverwijzing naar de behandelende arts voor verder onderzoek. Aan de verwijsbrief 
kan een kopie van de ingevulde groeicurve worden toegevoegd.  

 
 
Ontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsachterstand 
 

 Bij kinderen met een beperkt aantal risico‟s geïdentificeerd in prescreening en/of 
ontwikkelingsanamnese, en/of bij kinderen met mineure signalen in VWO en/of 
ontwikkelingsonderzoek: 

 Extra-aandacht bij opvolging/update van risico‟s en van de ontwikkeling tijdens het 
(normaal geplande) volgende contact. 

 
 Bij kinderen bij wie in prescreening en/of ontwikkelingsanamnese specifieke bijzonderheden 

worden gevonden: 
Bij kinderen bij wie in VWO specifieke bijzonderheden worden gevonden: 

 De afweging wordt gemaakt of bijkomend een “uitgebreider ontwikkelingsonderzoek” 
wordt aangeboden door de arts op een andere leeftijd dan in het basisaanbod wordt 
voorzien. 

 
 Bij kinderen met een (volgens de testcriteria) verontrustend ontwikkelingspatroon: 

 Doorverwijzing naar de behandelende arts voor verder onderzoek.  
 
 
Taalstoornissen en taalachterstand  
 

 Bij kinderen voor wie de taalomgeving onvoldoende stimulerend is, zoals blijkt uit de 
omgevingsanalyse tijdens het eerste huisbezoek of contact: 

 Herhaling omgevingsanalyse item 2 (“taalomgeving is onvoldoende stimulerend”) bij het 
volgende (normaal geplande) contact 

 
 Bij kinderen met een (volgens de testcriteria) verontrustende taalontwikkeling:  

 Doorverwijzing naar de behandelende arts voor verder onderzoek.  
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Aangeboren hartafwijkingen 
 

 Bij kinderen met een (volgens het beslisschema) verhoogd risico op een aangeboren 
hartafwijking, en zeker bij kinderen met inspanningsvermoeidheid, een afwijkend klinisch 
onderzoek, een zwakke femoralispols, en/of een groeiachterstand, al dan niet in combinatie 
met een hartgeruis:  

 Doorverwijzing naar de behandelende arts voor verder onderzoek.  
 
 

Niet-ingedaalde testis 
 

 Kinderen met een retractiele testis: 

 Afwachtende houding. Indien dit persisteert of gepaard gaat met klachten, verwijzen voor 
verdere evaluatie, ten laatste vóór de leeftijd van 12 jaar. 

 
 Kinderen met een niet-ingedaalde testis (behalve retractiele testis): 

 Verwijzing naar de huisarts voor verdere diagnostiek en eventuele behandeling, indien na 
6 maanden de testis niet scrotaal is.  

 
 Kinderen met een verworven vorm van niet-scrotale testis die pas na de leeftijd van 6 

maanden voor het eerst worden vastgesteld, bij onderzoek op indicatie of bij het systematisch 
onderzoek op de leeftijd van 24 maanden:  

 Best verwezen naar de huisarts met het oog op een evaluatie of behandeling op korte 
termijn nodig is of kan gewacht worden tot in de prepuberale leeftijdsperiode.  

 
 Kinderen met bilateraal niet-palpabele niet-ingedaalde testes, in combinatie met micropenis 

en/of hypospadie: 

 Met spoed verwijzen naar de kinderarts, ongeacht de leeftijd waarop dit werd vastgesteld 
(moet normaal gedetecteerd zijn kort na de geboorte).  

 

Psychisch functioneren van het gezin 

 
 In de volgende situaties moet een supplementair aanbod voor het kind en/of het gezin 

voorzien worden: 

 Moeders (en/of vaders) waarbij verhoogd risico op postnatale depressie wordt vastgesteld 

 Gezinnen waarin verhoogd risico op disfunctioneren wordt vastgesteld 

 Gezinnen waarin het kind beginnende psychosociale problemen vertoont 

 Gezinnen met opvoedingsproblemen: ontvangen opvoedingsondersteuning 
 

 In de volgende gevallen moet een geïndividualiseerd aanbod (meestal onder de vorm van 
verwijzing naar externe hulpverlening) voorzien worden:  

 Ernstige psychische problemen bij de ouders 

 Chronische ziekte bij de ouders met potentieel ernstige impact op de gezondheid, groei 
en ontwikkeling (inclusief psychosociaal) van het kind  

 Ernstig risico op disfunctioneren in het gezin 

 Ernstige gedrags- en sociaal-emotionele problemen bij het kind 

 Ernstige opvoedingsproblemen 
 

Vermoeden van kindermishandeling 

 
 In het basisaanbod moet extra aandacht gaan naar huilbaby‟s omwille van het verhoogd risico 

op kindermishandeling. 
 

 In de volgende situaties moet een supplementair aanbod voor het kind en/of het gezin 
voorzien worden: 

 Bij vermoeden van kindermishandeling: opstarten plusmodule / stappenplan 

 Bij snelle ontwikkeling van gedrags- en sociaal-emotionele problemen: mogelijkheid 
kindermishandeling aftoetsen 
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 In de volgende gevallen moet een geïndividualiseerd aanbod (meestal onder de vorm van 

verwijzing naar externe hulpverlening) voorzien worden:  

 Opvolgen van een kind dat doorverwezen wordt naar het Vertrouwenscentrum.  
 
 

 
Aangepast CB-aanbod voor kinderen in gespecialiseerde zorg 

In principe moet het CB-beleid erin voorzien dat de kinderen en gezinnen na verwijzing voor externe 
hulpverlening het reguliere CB-basisaanbod blijven ontvangen en dat er bij die gelegenheid extra 
aandacht gaat naar de gezondheid, groei en ontwikkeling van deze kinderen. 
 
Anderzijds zullen sommige (groepen van) kinderen omwille van specifieke (risico‟s voor) gezondheids-
, groei- of ontwikkelingsproblemen een intensieve en soms gespecialiseerde begeleiding en zorg 
ontvangen buiten het CB-aanbod. Voorbeelden hiervan zijn premature kinderen, en kinderen met een 
erfelijke aandoening of een handicap, …  
In dergelijke gevallen zal op individuele basis moeten nagegaan worden of zij het volledige CB-
basisaanbod of slechts delen hiervan moeten ontvangen.  
 
 

Taakverdeling en professionalisering 

De voorliggende denkoefening komt in de eerste plaats tegemoet aan de noodzaak om, in het licht 
van het actuele artsentekort, het aantal consulten in het basisaanbod voor de CB-arts tot een 
wetenschappelijk verantwoord minimum te beperken. In tweede orde wil dit beperktere basisaanbod 
ruimte creëren om de CB-arts, meer dan nu het geval is, in te zetten in een intensiever aanbod voor 
specifieke groepen en individuele kinderen. Op dit verdiepende niveau kan de expertise van de CB-
arts maximaler ingezet worden voor kinderen die meer gespecialiseerde zorg en ondersteuning nodig 
hebben. 
 
Parallel hiermee wordt het takenpakket van de regioverpleegkundige aangepast, met een grotere 
verantwoordelijkheid in screeningen en signaleringsopdrachten volgens vooraf vastgelegd protocol. 
Protocollering van activiteiten binnen het CB-aanbod is dus niet alleen nodig om een kwaliteitsvolle, 
en op wetenschappelijke evidentie en/of professionele consensus gebaseerde zorg te garanderen. 
Het is ook een belangrijke voorwaarde om taken en verantwoordelijkheden van CB-medewerkers (in 
casu regioverpleegkundigen en CB-artsen) helder te definiëren, en hieraan de nodige trajecten van 
opleiding en permanente vorming te koppelen.  
 
De bevindingen van een recente pilootstudie, waarin twee modellen van taakdelegatie van de CB-arts 
naar de verpleegkundige in enkele consultatiebureaus in de provincie Groningen werden 
geëevalueerd, kunnen hierbij inspirerend zijn. In het zogenaamde “nurse practicioner” model krijgt de 
verpleegkundige, naast de vertrouwde verpleegkundige taken (verpleegkundige consulten en 
huisbezoeken), ook een aantal bij protocol vastgelegde medische taken toebedeeld voor kinderen die 
na risico-analyse bij het eerste CB-arts contact geen specifieke medische risico‟s vertonen (de 
zogenaamde gedelegeerde kinderen). Kinderen waarbij wel medische risico‟s worden vermoed of 
gevonden, blijven in dit model onder begeleiding van de CB-arts (niet gedelegeerde kinderen). Deze 
vorm van taakdelegatie kende een goede tevredenheid bij klanten, is op korte termijn echter niet 
kostenbesparend, en veronderstelt protocollering van activiteiten en omscholing van 
verpleegkundigen tot “nurse practicioners”, die in staat zijn de gedelegeerde taken kwaliteitsvol uit te 
voeren (Kuiper, 2008).   
 
Een concrete denkoefening om een soepele afstemming tussen arts en regioverpleegkundige, en een 
efficiënte stroom tussen de drie zorgniveaus, te garanderen werd in de huidige fase van het 
onderzoeksproject niet uitgevoerd. Dit is enerzijds voorwerp van protocollering van de activiteiten in 
de verschillende contacten, en veronderstelt anderzijds keuzes met betrekking tot organisatorische en 
logistieke randvoorwaarden. 
 
De volgende elementen dienen hierbij naar onze mening in rekening gebracht te worden: 
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 Tijdens de 6 contacten waar de arts en regioverpleegkundige beiden een opdracht hebben 
(4w, 8w, 4m, 9m, 15m en 24m) is de samenwerking evident. Het resultaat van screeningen 
en signaleringen kan tijdens hetzelfde consult door de regioverpleegkundige aan de arts 
overgemaakt worden, die hieromtrent onmiddellijk een beslissing kan nemen in functie van 
verdere zorg voor het betreffende kind; 

 

 Voor de andere, uitsluitend verpleegkundige, contacten van het basisaanbod, zullen minstens 
voor een aantal van deze contacten (in zoverre een directe beoordeling en beslissing van 
een arts wenselijk is) simultaan ook artscontacten op de supplementaire en individuele 
zorgniveaus moeten worden voorzien, waarin ruimte beschikbaar blijft voor de opvolging van 
screeningen en signalering vanuit de verpleegkundige contacten;  

 

 De wijze en inhoud van het overleg tussen arts en regioverpleegkundige, naar aanleiding van 
of los van consulten, zal in functie van een nieuw programma en een hertekende 
taakverdeling herbekeken moeten worden. 

 
 
 

Besluit 

Het voorliggende onderzoeksrapport is de neerslag van een literatuurstudie waarin het huidige 
aanbod van preventieve gezondheidszorg (0-3 jaar) van Kind en Gezin getoetst werd aan 
internationaal geldende aanbevelingen en bevindingen van recent gepubliceerd wetenschappelijk 
onderzoek. 

In overeenstemming met de onderzoeksopdracht werden de resultaten van deze wetenschappelijke 
zoektocht, na ruime expertconsultatie, vertaald naar een voorstel van vernieuwd aanbod voor de 
doelgroep in zijn geheel en voor specifieke subdoelgroepen. Hierbij werd aandacht besteed aan het 
type en de timing van specifieke werk- en zorgmethodieken, aan differentiëring van het aanbod 
volgens een getrapt zorgmodel, aan taakverdeling en de hierbij aansluitende competentieprofielen, 
aan de multidisciplinaire mogelijkheden binnen de setting van Kind en Gezin, en de samenwerking 
met andere zorgverstrekkers en diensten.  

Dit advies bevat geen gedetailleerde opgave van alle te nemen acties binnen het aanbod preventieve 
gezondheidszorg, en evenmin een precieze omschrijving van de taken hierin van medewerkers. Dit 
vereist verdere protocollering van opdrachten binnen de vermelde aandachtsgebieden. Het rapport 
beoogt echter wel de wetenschappelijke basis te bieden om dergelijke protocollering (waar nodig) in 
de nabije toekomst te realiseren. 

Hoewel de wetenschappelijke evidentie met betrekking tot de inhoud en uitvoering van preventieve 
gezondheidszorg voor jonge kinderen (en hun omgeving) groeiende is, toch blijft nog bewijs ontbreken 
voor heel wat acties die in dit kader worden uitgevoerd. Kind en Gezin is goed geplaatst om binnen 
haar netwerk van consultatiebureaus, en aansluitend bij haar reguliere werking, bij te dragen tot 
wetenschappelijk onderzoek om hieraan te verhelpen.  
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Overzicht van contacten van het basisaanbod volgens thema, leeftijd en type contact (contacten waar een arts bij betrokken is zijn grijs gearceerd)

THEMA                                                                      LEEFTIJD 

                                                                         TYPE CONTACT 

                                            AANWEZIGE MEDEWERKER(S) 

 

1-2w 

HB 

V 

4w 

CB 

A/V 

2-6w 

AC 

V 

6w 

HB 

V 

 8w 

CB 

A/V 

 3m 

CB 

V 

4m 

CB 

A/V 

6m 

CB 

V 

9m 

CB 

A/V 

12m 

CB 

V 

15m 

CB 

A/V 

18m 

CB 

V 

24m 

CB 

A/V 

30m 

CB 

V 

ALGEMEEN               

Anamnese V A/V  V V V V V V V V V V V 

Lichamelijke verschijning (inclusief dysmorfe kenmerken) V A/V  V A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 

Lichamelijk onderzoek  A   A  A  A  A  A  

Risicoanalyse in functie van nood aan zorg V V V V V  V  V V V V V V 

Inschatten van de verhouding draagkracht/draaglast V A/V V V A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 

Bepalen van het zorgniveau (basis, supplementair, individueel) V A/V V V A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 

Inschatten van de voorlichtingsbehoefte V V V V V V V V V V V V V V 

Dossiervorming V A/V V V A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 

GEZONDHEIDSBEVORDERING               

Universele gezondheidseducatie (prioritaire thema’s beschreven 

in literatuurstudie) 
V V  V V V V V V V V V V V 

GROEI EN ONTWIKKELING               

Groei               

Lengte (meting door vrijwilligers op CB)  Interpretatie   A/V   A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 

Gewicht (meting door vrijwilligers op CB)  Interpretatie  V A/V  V A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 

Hoofdomtrek (meting door verpleegkundige)  Interpretatie  V A/V  V A/V V V V V V V V V V 

Ontwikkeling               

Ontwikkeling (PEDS en/of ASQ)  V   V  V V V V V V V V 

Ontwikkeling (VWO, exclusief sectie communicatie)  A   V  A V A V A V A V 

Ontwikkeling (Screening op een ontwikkelingsprobleem)         A    A  

Ontwikkeling (M-CHAT/ASS)             A  

Taal en spraak               

Ontwikkeling (VWO, sectie communicatie)  V   V  V V V V V V V V 

Omgevingsanalyse taalaanbod V   (V)           

VOEDING EN VOEDINGSSTOORNISSEN 

ALLERGIE EN ASTMA 

HUIDPROBLEMEN 

              

Signalering van stoornissen (voeding, luchtwegen, huid) V A/V  V A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 

Advisering (voeding, luchtwegen, huid) V A/V  V A/V V A/V V A/V V A/V V A/V V 
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Overzicht van contacten van het basisaanbod volgens thema, leeftijd en type contact (contacten waar een arts bij betrokken is zijn grijs gearceerd)  

 

THEMA                                                                      LEEFTIJD 

                                                                         TYPE CONTACT 

                                           AANWEZIGE MEDEWERKER(S) 

1-2w 

HB 

V 

4w 

CB 

A/V 

2-6w 

AC 

V 

6w 

HB 

V 

 8w 

CB 

A/V 

 3m 

CB 

V 

4m 

CB 

A/V 

6m 

CB 

V 

9m 

CB 

A/V 

12m 

CB 

V 

15m 

CB 

A/V 

18m 

CB 

V 

24m 

CB 

A/V 

30m 

CB 

V 

SCREENINGEN               

Aangeboren hartaandoeningen (CHD)               

Systematisch klinisch onderzoek naar CHD  A   A  A  A  (A)  (A)  

Opvolgen van risicofactoren        V  V V V V V 

Evolutieve heupdysplasie (EHD)               

Systematisch klinisch onderzoek naar EHD  A   A  A  A  A  (A)  

Opvolgen van risicofactoren        V V V V V V  

Orthopedische afwijkingen               

Nek, clavicula, wervelkolom, stand van voeten en benen  A   A  A  A  A  A  

Urogenitale pathologie               

Niet-ingedaalde testis  A   (A)  A  (A)  (A)  A  

Andere (hypospadias, fimosis, hydrocoele)  A     A        

Perceptief gehoorverlies               

Algo   V            

Oogafwijkingen en visuele stoornissen               

Geautomatiseerde oogscreener           V  V  

Onderzoek oogstand             A  

PREVENTIE VAN INFECTIEZIEKTEN               

Vaccinatie     A/V V A/V   V A/V    

GEZINSFUNCTIONEREN, PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ OUDERS, RISICOPROCESSEN OP PSYCHISCH EN SOCIAAL-EMOTIONEEL VLAK      

Detectie verstoord gezinsfunctioneren (uitgebreid interview) V           V   

Detectie van psychische problemen bij ouders (o.a. PPD)    V    V       

Opvolging risicoproces V V V V V V V V V V V V V V 
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BIJLAGEN 
 

De hieronder genoemde bijlagen zijn in een aparte bundel samengevoegd. 
 
 
I.  Vroeg begonnen is half gewonnen: een literatuuronderzoek naar gangbare 

aanbevelingen betreffende het algemeen klinisch onderzoek van de pasgeborene  
 

 
II.  Literatuurstudies 
 

1. Vroege onderkenning van groeistoornissen: lengte en gewicht 
2. Vroege onderkenning van groeistoornissen: hoofdomtrek 
3. Vroege onderkenning van ontwikkelingsproblemen 
4. Vroege onderkenning van taalachterstand en spraakstoornissen 
5. Vroege onderkenning van evolutieve heupdysplasie 
6. Vroege onderkenning van orthopedische (houdings-) afwijkingen 
7. Vroege onderkenning van aangeboren hartaandoeningen 
8. Vroege onderkenning van oogafwijkingen en visuele stoornissen 
9. Vroege onderkenning van perceptief gehoorverlies 
10. Vroege onderkenning van niet-ingedaalde testis 
11. Vroege onderkenning van hypospadias 
12. Vroege onderkenning van urogenitale aandoeningen (exclusief niet-ingedaalde testis en 

hypospadias) 
13. Promotie van mondgezondheid 
14. Het opvolgen van (een vermoeden van) kindermishandeling 
15. Effecten van het psychisch functioneren van het gezin op de gezondheid, groei en 

ontwikkeling van het kind 
16. Up-to-date advies en begeleiding op het vlak van gezondheidseducatie 

 
 


