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INLEIDING 
Wanneer een centrum geconfronteerd wordt met een tekort aan artsen, waardoor de opdrachten niet kunnen 

worden gerealiseerd conform de regelgeving, kunnen volgende stappen worden ondernomen: 

1. het centrum stelt alles in het werk om een vervangend arts te vinden. 

2. de CLB-directie ontwikkelt een noodplan, minimaal met betrokkenheid van de artsen (of een arts-

coördinator) en de verpleegkundigen (of coördinator), eventueel ook met andere disciplines wanneer 

zij kunnen bijdragen in de realisatie van de opdrachten. 

3. doel van een noodplan is om de opdrachten voor artsen niet alleen te beperken tot de verplichte 

opdrachten (medische consulten, spijbelen), maar blijvend in te zetten voor het verzekerd aanbod 

(vaccinatie, profylaxie, bijzondere consulten) en de vraaggestuurde werking. Het multidisciplinair 

karakter van de CLB-werking moet worden verzekerd. 

4. alle CLB-medewerkers moeten worden geïnformeerd over het ingaan van een noodplan. Dit moet 

toelaten dat zij scholen correct informeren wanneer ze hierover worden aangesproken. 

5. de directie verwittigt de scholen van het artsentekort, de termijn waarover het noodplan loopt en de 

eventuele gevolgen voor de samenwerking school-CLB 

6. een tussentijdse evaluatie van de werking wordt gepland. 

7. er wordt voldoende gelegenheid tot overleg voorzien ter ondersteuning van de verpleegkundigen. Deze 

ondersteuning kan worden geboden door meer ervaren verpleegkundigen aan minder ervaren collega's 

en door de aanwezige artsen. 

8. wanneer een externe arts wordt aangenomen die geen ervaring heeft met de CLB-werking, zal in 

ondersteuning door een collega CLB-arts worden voorzien.  

9. het CLB richt een algemene communicatie naar de ouders en leerlingen die in de lopende periode een 

consult krijgen aangeboden. 

10. het CLB richt een specifieke communicatie naar de ouders en leerlingen, naar aanleiding van een consult 

met toelichting van de werkwijze bij het consult. 

11. het CLB voorziet een tekstuele aanpassing aan het verslag na het consult wanneer de werkwijze van de 

nazorg of de uitvoering van het consult anders verliep dan voorzien. 
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DE CONTOUREN VAN HET NOODPLAN 
Het noodplan beschrijft een aanbod vanwege de arts en de PMW in het CLB volgens een werkwijze die afwijkt 

van de normale werking als gevolg van een tekort aan arts in een CLB. 

De PMW wordt zelfstandiger ingezet bij de uitvoering van de verplichte opdrachten en bij de analyse van de 

verkregen informatie. Dit betekent een wijziging/toename in de werklast. Enige vrijstelling in haar bijdrage in de 

secundaire en tertiaire processen moet worden overwogen. 

Algemene principes gehanteerd bij het plan 

 als basis geldt de regelgeving over de inhoud van de consulten; 

 er is aandacht voor wetenschappelijke onderbouw, belangrijk in de keuze van de te onderzoeken items, 

in functie van beschikbaarheid van standaarden/richtlijnen 

 er is aandacht voor kwaliteit van zorg. Dit aspect betreft niet alleen de materialen en logistieke 

omgeving maar ook de wijze waarop zowel de consulten en de nazorg worden uitgevoerd met aandacht 

voor de tijd die nodig is. 

 er is aandacht voor de rechten van de leerling. 

 het plan moet de operationele doelen van de PGZ in de CLB verzekeren 

 het plan moet de strategische doelstelling van de CLB verzekeren: brede aandacht voor alle opdrachten 

voor de medische disciplines en dit niet alleen in het verplicht aanbod, maar ook het verzekerd en 

vraaggestuurd aanbod in alle begeleidingsdomeinen. Een noodplan mag zich niet beperken tot de 

uitvoering van de verplichte opdracht, met name de consulten maar moet de multidisciplinaire werking 

vrijwaren. 

 het aanbod van algemene, gerichte en bijzondere consulten wordt maximaal behouden in het 

buitengewoon onderwijs. 

 een noodplan kan een aanleiding zijn voor een kritische reflectie op het multidisciplinair realiseren van 

de PGZ-opdracht. 

Continuïteit van het aanbod: taakverdeling 

 het plan beschrijft een taakverdeling tussen arts en verpleegkundige 

 er kan worden gedacht aan een taakverdeling medische disciplines, PPC en MW 

 basis is het getrapt model van inzetten van mensen (RTI) volgens expertise waar die noodzakelijk is 

 afspraken over verantwoordelijkheden: 

o van de CLB-medewerkers 

o van de directie 

 aansprakelijkheid 

In het kader van het verplichte, populatiegerichte aanbod van consulten werken de verpleegkundige en 

de arts preferentieel samen. Dit wordt aangegeven in het BVR 2009, artikel 28 dat stelt dat ‘de algemene 

consulten, vermeld in het eerste lid, worden door een arts en een paramedisch werker uitgevoerd. De 

besluitvorming gebeurt door de arts, die tevens de eindverantwoordelijkheid draagt’. Voor de gerichte 

consulten wordt niet aangegeven wie ze moet uitvoeren. 

 vaccineren door de verpleegkundige 

Een verpleegkundige kan vaccineren mits aanwezigheid van arts. Via deze link kan een voorstel van 

procedure worden geraadpleegd: 
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http://www.vwvj.be/uploads/documentenbank/3b34bfb88b31c53ac1bbeee0d8347028.pdf   

Een huisarts kan vaccineren (mits honorarium). 

Wanneer een noodplan 

Vanaf welk % arts-tekort en/of vanaf welke tijdsduur van het tekort kan een noodplan ingaan? 

Gezien de grote variatie aan artsomkadering en de taakomschrijving van de artsen in de CLB, is het moeilijk om 

aan te geven vanaf welk tekort men al dan niet in 'nood' zit om alle opdrachten te realiseren conform de 

regelgeving. 

Dit noodplan is opgesteld voor een maximale duur van 1 schooljaar (september jaar X tot en met juni jaar X+1). 

Indien het artsentekort na 1 schooljaar niet kan worden weggewerkt, moet er bij de start van een nieuw 

schooljaar een nieuw plan worden opgemaakt. 

Competenties van de PMW 

In het noodplan zal de PMW in grotere mate zelfstandig werken. Om dit kwaliteitsvol te kunnen doen moet zij 

over de nodige competenties beschikken. 

Als leidraad geldt een draaiboek bij de voorbereiding en de uitvoering van de consulten. Onderdelen van dit 

draaiboek zijn: 

1. een systematiek bij de voorbereiding van de consulten 

2. kennis over, en vaardigheden nodig voor het werken volgens de standaarden groei, visus, 

mondgezondheid, vaccinaties en (gehoor) 

3. de kennis/vaardigheid om de informatie verkregen uit de vragenlijsten en de consulten te analyseren 

om vervolgens dossiers te selecteren die door de arts en/of het team moeten worden opgevolgd 

4. de interactie met het kind kunnen beoordelen: 'de perceptie' van het kind 

Operationele doelen PGZ 

 tijdige detectie van problemen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen 

 inschatten van de nood aan zorg 

 functionele integratie van kinderen met een chronische aandoening 

 vaccinatie 

 profylaxie besmettelijke ziekten 

 gezondheidsbevordering 

Het noodplan moet waarborgen dat de opdrachten preventieve gezondheidszorg gerealiseerd worden. 

Gefaseerd inzetten van mensen 

Het gebruik van een getrapt zorgmodel laat toe om CLB-medewerkers, met name de artsen en PMW bij voorkeur 

in te zetten in opdrachten waar hun expertise optimaal rendeert. Een CLB realiseert haar aanbod via een 

multidisciplinaire teamwerking waarin psycho-pedagoog, maatschappelijk werker, PMW en arts samenwerken. 

In functie van hun respectieve expertise, de vereisten gesteld aan de vraaggestuurde, verplichte en te verzekeren 

http://www.vwvj.be/uploads/documentenbank/3b34bfb88b31c53ac1bbeee0d8347028.pdf
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opdrachten beschreven in het CLB-decreet, kan CLB-personeel bij voorkeur worden ingezet in het basisaanbod, 

het supplementaire of het exclusieve aanbod. In functie hiervan kunnen onderdelen beschreven in het 

basistakenpakket PGZ/JGZ bij voorkeur aan de arts, de PMW of een andere CLB-medewerker/teamlid worden 

toegewezen. 

Het noodplan hanteert in deze het RTI-referentiekader en het zorgcontinuüm. 

 

 

Figuur 1: 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 bijlage kan een schema van taakverdeling worden geraadpleegd. 

 
Figuur 2: zorgcontinuüm 

 

 Intensieve en individuele begeleiding 
en/of doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg 

Maatwerk na signalering en/of bij risicoprofiel: 

 Doelgroepgerichte gezondheidsbevordering 

 Supplementair aanbod van preventie en zorg 

Basisaanbod van preventie en zorg: 

 Definitie van risicofactoren/profielen 

 Signalering en signaleringsinstrumenten 
Populatiegerichte gezondheidsbevordering 

http://www.pbis.org/
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Voorbeelden communicatie:  

CLB aan school: algemene info noodplan 

Geachte directie,  

Door de (langdurige) afwezigheid van één van onze CLB-artsen zijn we genoodzaakt om de organisatie van de 

consulten bij te sturen. We garanderen hetzelfde kwaliteitsvol aanbod dankzij de inzet van het hele CLB-team dat 

uw school bedient. Indien afspraken moeten worden verzet, wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. De 

ouders en de leerlingen worden eveneens ingelicht over onze gewijzigde aanpak.  

(Eventueel toevoeging van de implicaties voor de school zoals leerlingentransport, splitsen van klassen ea.) 

Deze werkwijze zal gedurende ............................... worden toegepast. 

Vriendelijke groeten, CLB directie.  

CLB aan ouders: algemene info noodplan 

Aan de ouders en leerlingen die in de periode van het lopende artsentekort een consult krijgen aangeboden. 

Deze communicatie kan worden toegevoegd aan de vragenlijsten die voorafgaandelijk aan de medische 

consulten worden verdeeld. 

Geachte ouders, 

Beste leerling, 

Door de (langdurige) afwezigheid van één van onze artsen zijn we genoodzaakt om de organisatie van de 

medische onderzoeken aan te passen. Dankzij de inzet van het hele CLB-team, garanderen we eenzelfde 

kwaliteitsvol aanbod. Vragen over de gezondheid, groei en ontwikkeling kun u, zoals steeds, noteren op de 

vragenlijsten die de onderzoeken vooraf gaan. U kan ook altijd rechtstreeks bij het CLB terecht 

via................................ (naam, tel of mail van de contactpersoon). 

Vriendelijke groeten, CLB directie 

CLB aan ouders n.a.v. consult 2e kk 

Beste ouders, 

Op ...................... (datum) organiseert het CLB een medisch onderzoek van uw kindje in de 2e kleuterklas. De 

verpleegkundige/paramedisch werker zal uw kleuter wegen en meten, (het gehoor) en de gezichtscherpte 

controleren. De arts zal worden ingeschakeld wanneer onze richtlijnen dit vereisen of in functie van uw vragen, 

of vragen van de school. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij ................................. (naam, tel of mail van de arts 

betrokken bij het onderzoek). 

Vriendelijke groeten, CLB verpleegkundige en arts 

CLB aan ouders n.a.v. consult 1e lj 

Beste ouders, 

Op ...................... (datum) organiseert het CLB een medisch onderzoek uw kind in het 1e leerjaar. De 

verpleegkundige/paramedisch werker zal uw kleuter wegen en meten, (het gehoor) en de gezichtscherpte 



 

Pagina 6 van 6 

controleren. De arts controleert de oogstand en zal verder worden ingeschakeld wanneer onze richtlijnen dit 

vereisen of in functie van uw vragen, of vragen van de school. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij ................................. (naam, tel of mail van de arts 

betrokken bij het onderzoek). 

Vriendelijke groeten, CLB verpleegkundige en arts 

CLB aan ouders n.a.v. consult 5e lj 

Beste ouders, 

Op ...................... (datum) organiseert het CLB een medisch onderzoek uw zoon/dochter in het 5e leerjaar. De 

verpleegkundige/paramedisch werker zal uw kind wegen en meten, het gehoor en de gezichtscherpte 

controleren. De arts zal worden ingeschakeld wanneer onze richtlijnen dit vereisen of in functie van uw vragen, 

of vragen van de school.  

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij ................................. (naam, tel of mail van de arts 

betrokken bij het onderzoek). 

Vriendelijke groeten, CLB verpleegkundige en arts 

CLB aan ouders n.a.v. consult 1e secundair 

Beste ouders 

Op ...................... (datum) organiseert het CLB een medisch onderzoek voor uw zoon/dochter in het 1e secundair. 

De verpleegkundige/paramedisch werker zal uw kind wegen en meten. De arts zal bij de meisjes bijzondere 

aandacht besteden aan de groei en ontwikkeling, en de houding van de rug. De arts zal verder ook worden 

ingeschakeld wanneer onze richtlijnen dit vereisen of in functie van uw vragen, of vragen van de school. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij ................................. (naam, tel of mail van de arts 

betrokken bij het onderzoek). 

Vriendelijke groeten, CLB verpleegkundige en arts 

CLB aan ouders n.a.v. consult 3e secundair 

Beste ouders 

Op ...................... (datum) organiseert het CLB een medisch onderzoek voor uw zoon/dochter in het 3e secundair. 

De verpleegkundige/paramedisch werker zal uw kind wegen en meten en het gehoor controleren. De arts zal bij 

de jongens bijzondere aandacht besteden aan de groei en ontwikkeling, en de houding van de rug. De arts zal 

verder ook worden ingeschakeld wanneer onze richtlijnen dit vereisen of in functie van uw vragen, of vragen van 

de school. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij ................................. (naam, tel of mail van de arts 

betrokken bij het onderzoek). 

Vriendelijke groeten, CLB verpleegkundige en arts 


