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N I E U W S B R I E F

EERSTE PUBLICATIE 

Verpleegkundigen kunnen het gesprek zelfstandig voeren met
een ouder van een  3-jarige kleuter met als doel een risico-
inschatting te maken van ontwikkel- en opvoedproblemen.
SPARK36 is een gestructureerde leidraad met een brede scope
dat de beoordeling van de verpleegkundige begeleidt. 
SPARK36 maakt gebruik van een collaboratieve benadering die
ouders versterkt in hun opvoedingsopdracht. 
Verpleegkundigen voelen zich gesterkt in hun taak door
SPARK36 te gebruiken. 

Als een cadeautje onder de kerstboom werd vorig jaar in
december een eerste artikel gepubliceerd in Journal of Pediatric
Nursing getiteld 'Novel instrument to guide nurse-led
consultations with parents of three-year-olds in School health
Services in Flanders: a feasibility study of SPARK36.' 
Enkele belangrijke boodschappen: 

VALIDERINGSSTUDIE  
Op het Eusuhm congres te Split (oktober 2022) mocht
VWVJ de eerste resultaten van het
valideringsonderzoek presenteren. Een uitgebreid
infomoment is voorzien op onze studiedag 'Kansrijk,
veilig en gezond opgroeien' op 23/03/23. 

Een artikel met deze resultaten werd ingediend bij een
internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Momenteel
zijn we in afwachting van het reviewproces dat vooraf
gaat aan een mogelijke publicatie. 
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STUDIEDAG KANSRIJK EN VEILIG
OPGROEIEN
De studiedag gaat in op het waarom, hoe en wat
we (kunnen) ondernemen om deze missie binnnen
jeugdgezondheidszorg te realiseren. Zin om je te
laten onderdompelen in nieuwe
wetenschappelijke inzichten over kind en context,
alsook het belang van jullie opdracht? Wil je graag
horen hoe dit in praktijk vorm kan krijgen? Schrijf
je dan in en wie weet ontmoeten we elkaar in het
Vlaams Parlement. 

Het is een studiedag voor iedereen werkzaam
binnen JGZ, ook je collega's MW, PPC, PPW,
directie. Meer weten? 

#julliedoenertoe

SPARK36-TRAINING
VOORBIJE JAREN   
Sinds 2018 mochten we ongeveer 120 verpleegkundigen
trainen in de SPARK36-methodiek.

Vanaf 2019 worden verpleegkundige teams getraind in
plaats van één-twee verpleegkundigen per team.  We
trainden inmiddels 7 teams binnen studiecontext en 2
centra binnen de 'In company training'. Dit schooljaar
trainen we nog 4 centra binnen de 'In company training'
met in totaal ongeveer 54 verpleegkundigen. De
deelnemende centra zijn: Vrij CLB Antwerpen
middengebied 2, Interstedelijk CLB Gent, Stedelijk CLB
Antwerpen en CLB GO! Prisma

Tegen juni 2023 brengt dit de teller op 171 getrainde
verpleegkundigen verspreid over 13 centra in
Vlaanderen. 
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STAKEHOLDERSOVERLEG   

Begin dit schooljaar, op 20 september 2022, 
 vond het eerste stakeholdersoverleg SPARK36
plaats. De hoofddoelstelling was om de
belanghebbenden (waaronder Agentschap
onderwijs, Agentschap Opgroeien, Agentschap
Zorg en Welzijn, CLB-directies, CLB-artsen, CLB-
verpleegkundigen, Vlaams Expertise Centrum
Kindermishandeling, ISC, LARS, e.a. ) te
informeren over het project. Het project werd
positief onthaald en we kregen alvast groen licht
om verder na te denken over bredere
implementatie. 

 

SPARK NEDERLAND   
De Nederlandse collega’s verspreidden in
oktober een nieuwsbericht, een
bundeling van recente ontwikkelingen
i.v.m. de SPARK-methode. Waaronder
info over het erkenningstraject van de
SPARK-methode, de Balansmeter,
publicaties, e-consulten... ) 
Je kan de nieuwsbrief nalezen via deze
link

Je merkt het: de Nederlandse en Vlaamse
onderzoekers houden nauw contact  en
inspireren elkaar. 

 

 



 

  
 

 

december 2022 4

MEER WETEN 
Neem dan gerust contact op via mail of telefoon.
We helpen je graag verder. 

fabienne.theuwissen@vwvj.be   0473/83.94.24
ann.keymeulen@vwvj.be             0499/36.10.79 

ONDERZOEK...WORDT VERVOLGD...     
Dankzij de inzet van de deelnemende CLB-
verpleegkundigen van de voorbije jaren was het
mogelijk om alle data van de deelstudies binnen
het SPARK-project te verzamelen. Waarvoor
oprechte dank!

De komende twee jaar wordt verder ingezet op
analyse en rapportage van de volgende deelstudies:
onderzoek naar de validiteit, onderzoek naar de
betrouwbaarheid van het instrument, onderzoek
naar de getrouwheid van het instrument en een
exploratie van de draagkracht en draaglast gezien
vanuit a) het perspectief van de ouder en b) van uit
het perspectief van de verpleegkundige. 

 
HOHOHO   

 


