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In het noodplan zal de PMW in grote mate zelfstandig werken. Dit document geldt als leidraad bij de 
voorbereiding en de uitvoering van de consulten. Onderdelen zijn: 

1. een systematiek bij de voorbereiding van de consulten 
2. kennis van risicofactoren voor gezondheid, groei en ontwikkeling die via de vragenlijst door de ouders 

worden meegedeeld. 
3. de vaardigheid om de risicofactoren en beschermende factoren, verkregen uit de vragenlijsten, de 

interactie met het kind en een gesprek met ouders, te wegen en oordelen over de noodzaak om de arts 
en/of het team te betrekken bij de verdieping en de opvolging. 

4. kennis van de standaarden visus, groei en puberteit, vaccinaties, mondgezondheid, (gehoor) 
5. vaardigheden om de aanbevelingen conform de standaarden uit te voeren met gebruik van de 

werkkaarten 
6. een systematiek in het observeren van kinderen tijdens het consult 

Ter ondersteuning van de PMW is het goed om met vaste regelmaat overleg te plannen ter evaluatie van de 
werking van het noodplan. 
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1 Systematiek in de administratieve voorbereiding en afwerking van 
de consulten 

 

 

Verzamelen van alle nuttige informatie voorafgaandelijk aan het consult: 

→   verdelen en inzamelen van de vragenlijsten voor ouders (administratieve hulp of hulp van teamgenoten) 
→ analyse van de informatie uit de vragenlijsten en/of teamoverleg: zijn er vragen of bijzondere risico's  

die een tussenkomst van de arts vereisen, voorafgaand aan het consult? 
→   uitvoeren van het consult 
→   registratie van de verzamelde gegevens in het LARS-dossier 
→ analyse van de informatie verkregen tijdens de consulten en oordelen of het dossier aan de arts en/of 

het team moet worden voorgelegd 
→   rapportage naar leerling/ouders 

 
 

2 Analyse van de informatie verkregen uit de vragenlijsten voor 
ouders en/of de consulten 

 

 

De PMW voert een triage uit aan de hand van vragen van/aan ouders maar ook op basis van risicofactoren (RF), 
om leerlingen te selecteren waarvoor een tussenkomst van de arts en/of het team vereist is. 
Voor zoverre dat de onderstaande risicofactoren via de vragenlijsten worden bevraagd, worden volgende 
elementen opgenomen in de weging: 

Risicofactoren... 

→   in het kind: 
o aangeboren afwijking/handicap, 
o prematuriteit (< 32/36w6d w), 
o zwangerschap en geboortecomplicaties. 

→   in de ouder: 
o moederschap<19j, 
o alleenstaande ouder, 
o gezondheidsproblemen (psychisch ook!) of handicap, 
o werkloos, 
o laaggeschoolde mama/papa 

→   in het gezin: 
o sociaal isolement (asielzoekers): als er een probleem is met je kind bij hoeveel mensen kan je 

terecht, 
o ingrijpende gebeurtenis (overlijden, scheiding), 

Wanneer wordt een dossier voorgelegd aan de arts en/of besproken in het team? 

→   prematuriteit < 32 weken is een absolute RF: steeds voorleggen aan de arts. 
→   bij aanwezigheid van 3 RF of meer (excl. prematuriteit < 32 w, incl. prematuriteit < 36w6d). 
→ in geval van 1 of 2 RF, kan de PMW bij de ouders toetsen naar de impact van de RF en de wijze waarop 

ermee wordt omgegaan (copinggedrag en andere beschermende factoren). In het geval de ouders op 
het consult aanwezig zijn, kan dit gesprek onmiddellijk plaats vinden. Elementen in het gesprek zijn: 

o veroorzaakt de RF/het probleem quasi dagelijkse zorg of stress? JA 
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o weegt het gegeven probleem zwaar voor de ouder? JA 
o bij wie kan de ouder advies, steun, hulp vinden? GEEN HULP 
o heeft de ouder zelf vragen over het gegeven probleem? JA 
o is er professionele hulp ingeschakeld (NEEN) en heeft men de indruk dat dit nodig is? JA 

Wanneer blijkt (cfr. antwoorden in rood) dat er nood is aan een bijkomend gesprek of de start van een traject, 
wordt dit met de ouder besproken en worden afspraken gemaakt over de aard van het vervolgtraject. Waar en 
wanneer nodig, wordt de arts en/of het team betrokken. 

 
Aangeboren afwijkingen 

Handicap 
Zwangerschaps- en geboortecomplicaties 
Prematuriteit (< 32 weken) 

(tussen 32 w en 36w6d) 
 

Kindfactoren 
 

 

 
Alleenstaand 
Jong moederschap (< 19j) 
Gezondheidsproblemen 
Werkloos 
Laag geschoold 

 
 
 

Sociaal isolement 
Ernstige gebeurtenis in gezin 
(echtscheiding/overlijden) 

 
Ouderfactoren 

 
 
 
 
 

Gezinsfactoren 

 
Goede gezondheid 
Stabiele persoonlijkheid 
Adequaat  copinggedrag 

 
 
 
 
 

Sociale steun 
Familie en vrienden 

 
 

Figuur 1: balansmodel van risicofactoren en beschermende factoren voor de gezondheid, groei en ontwikkeling 
van kinderen. Deze informatie wordt verkregen via de vragenlijsten aan ouders en via een gesprek. 

 
 

3 Standaarden 
 

De beslisbomen en werkkaarten van de standaarden geven de contouren aan waarbinnen de PMW zelfstandig 
en verantwoordelijk handelt. Bij twijfel, ongeacht de aanbevelingen, is het raadzaam om de arts te raadplegen. 

Hieronder worden de opdrachten voor de PMW volgens een systematiek van klinisch redeneren gestructureerd: 
 

Anamnese Verzamelen/beoordelen van de thematisch relevante 
informatie 

Uitvoering van de screening/monitoring/ surveillance Gebruik van het aanbevolen testmateriaal, uitvoeren 
van het onderzoek volgens de aanbevolen methodiek 

De besluitvorming Besluitvorming gebaseerd op de beschikbare 
werkkaarten van de respectieve standaarden 

De uitvoering van het geplande beleid →   dossier voorleggen aan de CLB-arts 
→   leerling verwijzen naar curatieve 
→   plannen van een selectief consult 
→   gepaste communicatie naar leerling 

Risicofactoren Beschermende factoren 
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 →   registratie in LARS 

Nazorg/evaluatie Opvolgen na verwijzing 
Bijsturen van het beleid 

 
 

3.1 Visus 

Zie 'Het CLB-visusonderzoek...10 vuistregels': http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-
_standaard/kerninformatie_standaard_visus_2015.pdf  

 

Anamnese 
 

Goede registratie van anamnese. Zie ook 'Leidraad voor het CLB - anamnese': 
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_anamnese_2015.pdf  

→ bij een positieve familiale of persoonlijke anamnese, of bij signalen van de leerkracht, alertheid bij 
testafname wegens grotere kans op afwijkende testresultaten. 

→   bij klachten, kies de aangepaste test 
→   de risicofactoren worden gewogen conform hoofdstuk 3. 

Uitvoeren van het onderzoek 
 

Zie 'Onderzoek van de oogstand': corneareflexbeeldjes: 
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-
_technieken/technieken_sv_oogstand_2015.pdf  
Zie 'Gezichtscherpte op afstand': http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-
_technieken/technieken_sv_gezichtsscherpte_op_afstand_2015.pdf  

Besluitvorming & beleid 
 

Mogelijkheden zijn: 

→ verwijzen volgens de criteria aangegeven in de documenten 'Onderzoek van de oogstand': 
corneareflexbeeldjes en 'Gezichtscherpte op afstand' (links supra) 

→   verwijzen bij signalen of klachten van ouders/leerling/leerkracht 
→   selectief onderzoek volgens de criteria 
→   beleid bij gekende oogafwijking 

o informeren over testresultaten en advies van goede opvolging bij oogarts 
o nauwkeurige registratie in het dossier (belangrijk voor de interpretatie van het dieptezicht in het 5e 

leerjaar!) 

→   voorleggen aan de arts 
o bij twijfel 
o omwille van RF (hierboven opgelijst) 
o omwille van RF die niet hierboven werden opgelijst maar waarvan men oordeelt dat ze van 

invloed zijn op het functioneren op school 

Nazorg 
 

Zie ook 'Oogbescherming (in de praktijklessen/bij sporten) ...hoezo?': 
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_communicatiematerialen/folder_oogbescherming.pdf  

Doel van het visusonderzoek op kleuterleeftijd tot en met het 3e leerjaar, is de detectie van amblyopie en 
amblyogene factoren. 

http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_standaard/kerninformatie_standaard_visus_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_standaard/kerninformatie_standaard_visus_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_anamnese_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_oogstand_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_oogstand_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_gezichtsscherpte_op_afstand_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_gezichtsscherpte_op_afstand_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_communicatiematerialen/folder_oogbescherming.pdf
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Toets de therapietrouw bij leerkracht en ouders en geef tips die het correct afplakken van het oogje 
bevorderen. 

 
 

Anamnese 
 

Familiaal voorkomen van kleurzinstoornis. 

Onderzoek 
 

Zie 'Onderzoek kleurzin':  
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_kleurzin_2015.pdf  

Besluitvorming & beleid 
 

→   selectief onderzoek en verwijzing volgens de criteria van de standaard 
→   op vraag van ouders kan een selectief onderzoek vroeger plaats vinden dan aanbevolen 

Nazorg 
 

Adviezen aan de leerkracht voor het omgaan met kleurzinstoornis in de klas. 
zie ook: document 'Kleurgestoord...kan de leerkracht helpen?' 
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-
_communicatiematerialen/informatie_voor_leerkrachten_ivm_leerlingen_met_een_kleurzinstoornis.pdf  

 
 

Anamnese 
 

Is er een (ooit) een gekende oogafwijking (geweest)? 

Onderzoek 
 

Zie 'Onderzoek dieptezicht':  
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_dieptezicht_2015.pdf  
Onnodige verwijzing voor dieptezicht kan worden vermeden bij een goede registratie van elke (ooit gekende) 
oogafwijking. 

Besluitvorming & beleid 
 

→   verwijzing volgens de criteria van de standaard 
→   advisering naargelang de testresultaten 

Nazorg 
 

Zie ook 'Oogbescherming (in de praktijklessen/bij sporten) ...hoezo?': 
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_communicatiematerialen/folder_oogbescherming.pdf  
 

 
 
 
 

Doel van het kleurzinonderzoek in het 1e en (eventueel) 5e leerjaar, is het opsporen van een aangeboren 
kleurzinstoornis. 

Doel van het onderzoek van het dieptezicht in het 5e leerjaar, is de controle van het binoculair stereozicht. 

De theoretische basis vind je in deel 2 van de integrale richtlijn:http://www.vwvj.be/integrale-tekst-richtlijn-zien  
Een samenvatting via de kerninfo: http://www.vwvj.be/kerninformatie-richtlijn-zien  

http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_kleurzin_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_communicatiematerialen/informatie_voor_leerkrachten_ivm_leerlingen_met_een_kleurzinstoornis.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_communicatiematerialen/informatie_voor_leerkrachten_ivm_leerlingen_met_een_kleurzinstoornis.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_technieken/technieken_sv_dieptezicht_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_communicatiematerialen/folder_oogbescherming.pdf
http://www.vwvj.be/integrale-tekst-richtlijn-zien
http://www.vwvj.be/kerninformatie-richtlijn-zien
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3.2 Groei 
 

Anamnese 
 

→  opvragen van het dossier Kind en Gezin voor informatie over zwangerschap, bevalling en hoofdomtrek. 
→ de gestalte van de ouders om het doellengtegebied te bepalen, noodzakelijk info voor het gebruik van 

de werkkaarten 'te klein' en 'te groot'. Indien deze informatie niet op de vragenlijst werd genoteerd en 
noodzakelijk blijkt voor het beleid, worden de ouders gecontacteerd (dit is het geval tot en met het 3e 

leerjaar). 
→   zwangerschapsduur, geboortegewicht en geboortelengte. 
→   ziekte, trauma, lopende behandelingen. 
→ menstruele cyclus, in het 3e secundair, indien eerder nog geen menarche werd genoteerd 

De RF worden gewogen conform hoofdstuk 3. 

Toevoeging bij de reguliere vragenlijsten 

→ Ter ondersteuning van de detectie van een voortijdige ontwikkeling van de puberteit, toe te voegen bij 
de vragenlijst voor ouders van 2e kleuters, leerlingen van het 1e leerjaar en het 3e leerjaar. 

 
 

→ Ter ondersteuning van het opvolgen van de genitalia en pubertaire ontwikkeling, toe te voegen bij de 
vragenlijst voor de ouders en leerlingen van het 5e leerjaar en het 1e secundair. 

Doelstelling van het opvolgen van groei d.m.v. het wegen en meten van leerlingen: 
zie 'Vuistregels...': 
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-
_standaard/vuistregels_groei_en_pub.pdf  

zie ook 'Algemene richtlijnen':  
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_pubert
eit_-_standaard/algemene_richtlijnen_groei_en_puberteit_2015.pdf  

Om tegemoet te komen aan onze opdracht van tijdig opsporen van een te vroege puberteit, stellen we u  de 
volgende vraag. 

Merkt u bij uw kind tekenen van (te) vroege puberteit ja neen 
(tekens van te vroege puberteit zijn bv.: bij jongens oksel- of schaambeharing vóór de leeftijd van 9 jaar; bij 
meisjes beginnende borstontwikkeling of oksel- of schaambeharing vóór de leeftijd van 8 jaar) 

Om tegemoet te komen aan onze opdracht van het opvolgen van de groei en de puberteit, stellen we u de 
volgende vragen. 

Merkt u bij uw kind tekenen van ontwikkeling van de puberteit? ja neen 
(tekens van puberteit zijn bv.: bij jongens oksel- of schaambeharing; bij meisjes beginnende borstontwikkeling 
of oksel- of schaambeharing) 

Voor de jongens: zijn er 2 teelballen te voelen in de balzak?   ja neen 
(het komt voor dat de beide teelballen op jonge leeftijd wél in de balzak te voelen zijn, maar door het groeien, 

http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_standaard/vuistregels_groei_en_pub.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_standaard/vuistregels_groei_en_pub.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_standaard/algemene_richtlijnen_groei_en_puberteit_2015.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_standaard/algemene_richtlijnen_groei_en_puberteit_2015.pdf
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Bovenstaande vragen kunnen als bijkomende paragraaf worden toegevoegd aan de communicatie die de 
uitvoering van het consult vooraf gaat cfr. document 'Algemeen_draaiboek_noodplan_artsentekort', 
voorbeeldteksten (CLB aan ouders n.a.v. consult...) 

Onderzoek 
 

→   wegen en meten volgens aanbevolen techniek. Zie ook: 
de instructiekaarten wegen en meten: 
http://www.vub.ac.be/groeicurven/  

Training meten en wegen:  

http://www.vwvj.be/training-meten-en-wegen-2006  
→   plotten van de meetresultaten gewicht, gestalte, doellengte en doellengtegebied 

Zie: http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-
_technieken/techniek_van_het_plotten.pdf       
Plot de meetresultaten steeds onmiddellijk! Dit laat een bijkomende controle toe van de meettechniek. 
Het plotten gebeurt automatisch bij het inbrengen van de resultaten in LARS. Indien de LARS-registratie 
niet onmiddellijk kan gebeuren, moet een papieren afdruk worden gebruikt. 

→   kijk naar de morfologie. Focus zeker op de grootte van het hoofd en de lichaamsproporties (indruk van 
lange armen) 

 
 

• Lichaamsverhoudingen 
– Armspan valt normaal tussen (gestalte + 2 cm) en (gestalte – 2 cm) 
– Armspan > gestalte + 5 cm !! 
– Armspan < gestalte – 5 cm !! 

• Indruk van (over)gewicht 
• Noteer je indrukken in het dossier 

 

Figuur 2: lichaamsverhoudingen 

als het ware terug 'opstijgen' in de buik) 

Kijk naar het kind! 

http://www.vub.ac.be/groeicurven/
http://www.vwvj.be/training-meten-en-wegen-2006
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_technieken/techniek_van_het_plotten.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_technieken/techniek_van_het_plotten.pdf
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• Wanneer er geen gegevens zijn van Kind & Gezin 
• Een meting objectiveert een morfologisch 

kenmerk (hoofdgrootte) 
• Associatie met andere problemen 

– Te interpreteren in het licht van ontwikkeling (psychomotoor, cognitief, 
sociaal) 

http://www.vwvj.be/index.php?page=120 
 

Figuur 3: hoofdomtrek 

Besluitvorming & beleid 
 

De PMW gebruikt de werkkaarten uit het groeipakket: 
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_pub
erteit_-_standaard/groeipakket.pdf  

Bij het eerste contact van (jonge) leerlingen (kleuters t.e.m. 3e leerjaar) worden de werkkaarten 'te klein' en 'te 
groot' gebruikt. 
Bij de vervolgcontacten worden de werkkaarten ' groeivertraging' en 'groeiversnelling' na meetinterval van 2 
schooljaren gebruikt. Deze werkkaarten worden door de PMW gebruikt t.e.m. het 5e leerjaar1. 
Uitzondering hierop is het onderzoek van 2e kleuters: gebruik dan de aangepaste werkkaart voor een 
meetinterval van 1 schooljaar. 
Wanneer een bijkomende klinische evaluatie vereist is, al dan niet in het kader van een doorverwijzing, wordt 
het dossier aan de arts voorgelegd. 

Bij de vervolgcontacten in het 1e secundair (voor de jongens) geven de werkkaarten geen houvast aan de PMW. 
Volgende besluitvorming geldt: 

→   Bij afbuiging neerwaarts  van  méér dan  1 interpercentielbreedte,  wordt  de groeisnelheid  op  1  jaar2 

berekend. Indien de groeisnelheid > 3 cm is, is geen verdere opvolging nodig. Wanneer de groeisnelheid 
≤ 3 cm is, wordt het dossier aan de arts voorgelegd. 

→  Als er geen voorgaande meetgegevens beschikbaar zijn, hanteert men de werkkaart 'te klein/'te groot'. 

Bij de vervolgcontacten in het 3e secundair (voor de meisjes) geven de werkkaarten geen houvast aan de PMW. 
Volgende besluitvorming geldt: 

→ Bij afbuiging neerwaarts van méér dan 1 interpercentielbreedte, bij meisjes die nog niet menstrueren, 
wordt de groeisnelheid op 1 jaar berekend. Indien de groeisnelheid > 3 cm is, is geen verdere opvolging 
nodig. Wanneer de groeisnelheid ≤ 3 cm is, wordt het dossier aan de arts voorgelegd. 

Wanneer op de vragen naar tekens van vroege puberteit (t.e.m. 3e leerjaar) positief wordt geantwoord, wordt 
het dossier aan de arts voorgelegd. 

 
1 dit is in tegenstelling tot de hoofding van de werkkkaarten die stelt dat de werkkaarten enkel gelden voor 
meisjes < 8j en jongens < 9j 
2 groeisnelheid in cm/jaar = (gestalte 2- gestalte1)/(aantal maanden tijdsinterval tussen beide metingen) x 12 

Waarom hoofdomtrek meten? 

 4.5 jaar 

 P3 P97 
Meisjes 48 cm 53 cm 

Jongens 49 cm 54 cm 
 

 16 jaar 

P3 P50 P97 
52,2 cm 54,3 cm 56,4 cm 

 

http://www.vwvj.be/index.php?page=120
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_standaard/groeipakket.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/groei_en_puberteit/groei_en_puberteit_-_standaard/groeipakket.pdf
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Voor het 5e leerjaar en het 1e secundair, wordt in het dossier genoteerd dat ouders aangeven dat de pubertaire 
ontwikkeling is gestart. 

Bij afwezigheid van menarche bij meisjes < 16 jaar, wordt mondeling en schriftelijk advies gegeven om de 
huisarts te raadplegen indien de menarche niet spontaan optreedt voor de leeftijd van 16 jaar. Bij afwezigheid 
van menarche bij meisjes die 16 jaar zijn of ouder, zal de leerling door de arts worden onderzocht. 

Wanneer op de vragenlijst wordt aangegeven dat slechts 1 of geen teelballen in de balzak te voelen zijn, wordt 
het dossier aan de arts voorgelegd. 

Nazorg 
 

Uitvoeren van een selectieve controle ± 1 jaar na voorgaande meting, op advies van de arts. 
 

3.3 Mondgezondheid 

Doel van de standaard is kinderen en jongeren aan te moedigen om de tanden te poetsen en twee maal per jaar 
de tandarts te bezoeken. 

Via de vragenlijsten wordt gevraagd naar het poetsgedrag en naar het tandartsbezoek. In functie van de 
antwoorden wordt een gepast advies gegeven, zowel mondeling als schriftelijk. 
Er zijn standaardadviezen beschikbaar in LARS. 

Wanneer geen mondonderzoek werd uitgevoerd, zou het goed zijn dat dit ook blijkt uit de brief. 
 

3.4 Gehoor 

Zal worden aangevuld zodra de aanbevelingen beschikbaar zijn op de website www.vwvj.be 

 
3.5 Vaccineren 

Deze link levert een procedure voor het vaccineren door de verpleegkundige in de CLB.  

http://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties_-_nieuws/vaccinaties_-_nieuws_-

_april_2016/procedure_voor_vaccinatie_door_verpleegkundigen_in_clb_april_2016.pdf  

 

4 Observatie: perceptie van het kind 
 

Tijdens het onderzoek van visus, groei, gehoor en vanuit de spontane interactie met het kind percipieert de PMW 
het (al dan niet leeftijdsadequaat) gedrag en sociale, motorische en talige vaardigheden. De PMW zal hiertoe 
geen afzonderlijke onderzoeksdaden stellen. Onderstaande instrumenten helpen de PMW bij het ontwikkelen 
van een systematiek in het kijken en 'ervaren’ van (jonge) kinderen. 
Wanneer inadequaat gedrag wordt vastgesteld, zal de PMW haar indrukken aftoetsen bij de leerkracht om 
vervolgens te oordelen of een verder traject aangewezen is (overleg met arts, overleg in het team) 

bronnen: 

http://www.vclb-koepel.be/professionals/gezond-en-wel/psychomotoriek/materialen-
psychomotoriek/signalen-van-psychomotorische-problemen-bij-het-consult  
In het hoofdstukje 'Aanwijzingen bij het uitvoeren van het onderzoek' zijn in het bijzonder de geel gearceerde 
delen nuttig voor de PMW. Het document werd opgesteld in het kader van het psychomotoor onderzoek van 2e 

kleuters maar is ook voor andere leeftijden en omstandigheden nuttig. 

http://www.vwvj.be/
http://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties_-_nieuws/vaccinaties_-_nieuws_-_april_2016/procedure_voor_vaccinatie_door_verpleegkundigen_in_clb_april_2016.pdf
http://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties_-_nieuws/vaccinaties_-_nieuws_-_april_2016/procedure_voor_vaccinatie_door_verpleegkundigen_in_clb_april_2016.pdf
http://www.vclb-koepel.be/professionals/gezond-en-wel/psychomotoriek/materialen-psychomotoriek/signalen-van-psychomotorische-problemen-bij-het-consult
http://www.vclb-koepel.be/professionals/gezond-en-wel/psychomotoriek/materialen-psychomotoriek/signalen-van-psychomotorische-problemen-bij-het-consult
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http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/GOsmartweb/CLB/laenso/preventievegezondheidszorg/Tijdige%20detectie%20%20Vr
aaggestuurd%20aanbod%20%20Psychomoto/F_PGZ_Observaties_kind_R0.pdf  

Beide documenten zijn in bijlage gevoegd. 
 
 

5 Brieven aan ouders na de consulten 
 

Via de mogelijkheid van centrum-eigen teksten moet een toelichting komen over het gewijzigde aanbod tijdens 
het consult. 

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/GOsmartweb/CLB/laenso/preventievegezondheidszorg/Tijdige%20detectie%20%20Vraaggestuurd%20aanbod%20%20Psychomoto/F_PGZ_Observaties_kind_R0.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/GOsmartweb/CLB/laenso/preventievegezondheidszorg/Tijdige%20detectie%20%20Vraaggestuurd%20aanbod%20%20Psychomoto/F_PGZ_Observaties_kind_R0.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/GOsmartweb/CLB/laenso/preventievegezondheidszorg/Tijdige%20detectie%20%20Vraaggestuurd%20aanbod%20%20Psychomoto/F_PGZ_Observaties_kind_R0.pdf
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