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1. INLEIDING 

1.1 SITUERING VAN HET RAPPORT 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het deelgebied van de sociale geneeskunde dat zich richt tot jeugdigen. Het is een begrip 

dat in de jaren ‘70 van de vorige eeuw voor het eerst in Nederland werd gebruikt, en nadien ook in Vlaanderen ingang 

vond en zich ontwikkelde tot een aanwijsbare discipline binnen de preventieve gezondheidszorg. Alhoewel de Vlaamse 

jeugdgezondheidszorg zich intussen autonoom heeft ontwikkeld,  blijven de basisconcepten die aan de Nederlandse 

jeugdgezondheidszorg ten grondslag liggen een belangrijke inspiratiebron voor Vlaanderen.    

De 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 jongeren. Recente 

organisatorische vernieuwingen zijn een belangrijke stimulans geweest voor meer multidisciplinaire samenwerking in de 

zorg voor jongeren. Dit is met name vooral het geval in de schoolgeneeskunde (medisch schooltoezicht), die sinds 

september 2000 samen met de psycho-medisch sociale centra geïntegreerd werd in centra voor leerlingenbegeleiding 

(CLB).  

Op dat ogenblik werd in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid het startsein gegeven 

tot de ontwikkeling van richtlijnen voor goede preventieve praktijkvoering. Deze richtlijnen, ook standaarden JGZ 

genoemd, hebben tot doel een kwalitatief hoogstaande JGZ te realiseren, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie of 

op professionele consensus wanneer deze evidentie nog ontbreekt. 

Het ontwikkelen van standaarden voor de CLB dwingt enerzijds tot toetsing van de inhoud en de prioriteiten van het 

actuele aanbod aan wetenschappelijke bevindingen en internationale aanbevelingen, en anderzijds tot een grondige 

reflectie over de wijze waarop de CLB haar decretale opdracht, binnen het domein van de preventieve gezondheidszorg 

organiseert. 

Het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (december 1998) voorziet in een grondige evaluatie van 

de missie, doelstellingen en werking van deze centra, ten laatste na drie opeenvolgende contractperioden van telkens 3 

jaar. 

Ter voorbereiding van deze evaluatie was het wenselijk ook de doelstellingen en uitvoering van de JGZ in de nabije 

toekomst opnieuw op scherp te stellen. Dit werkdocument is hiertoe een  aanzet. 

In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor 

Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) de wetenschappelijke onderbouw van de best practice in het preventieve zorgaanbod 

voor de doelgroep van het CLB, met name schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Vervolgens werd de 

best practice getoetst aan de haalbaarheid ervan binnen de contouren van de werking van de CLB. 

Het vertrekpunt bij dit onderzoek was een onbevangen kijk op wat jeugdgezondheidszorg in zijn geheel, en preventieve 

gezondheidszorg in de CLB in het bijzonder, kunnen betekenen voor kinderen en jongeren en hun omgeving. De 

mogelijkheden van een flexiebel aanbod versus een uniform aanbod, en van een taakverdeling onder de diverse 

disciplines die actief zijn  in de CLB worden hier onderzocht. 
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Dit dossier betreft: 

 Een actualisering en aanpassing aan de huidige Vlaamse context van beschikbare nationale en internationale 

richtlijnen voor de doelgroep 3-18 jaar. Waar nodig werd bijkomende evidentie gezocht in beschikbare reviews 

en literatuuronderzoek; 

 Een rationale voor de organisatie van de preventieve onderzoeken binnen de CLB met specificering van het 

onderzoeksmoment, de beste methodiek, de tijdsduur, het vereiste competentieprofiel van de betrokken 

medewerkers en het benutten van de multidisciplinaire mogelijkheden binnen en buiten de CLB; 

 Een voorstel om de  methodiek van preventieve onderzoeken te kaderen in de ruimere context van de 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 

 

De gevolgde procedure om tot een besluit te komen was de volgende: 

1. Interviews van experts uit diverse geledingen van de jeugdgezondheidszorg (Centra voor 

Ontwikkelingsstoornissen (COS), Kind en gezin (K&G), CLB met de vraag naar hun visie op en de organisatie van 

de jeugdgezondheidszorg; 

2. Een cyclus van 4 vergaderingen met een multidisciplinair samengestelde werkgroep van medewerkers in de 

CLB met als doel het ontwikkelen van een visie op de JGZ, resulterend in de eerste conceptnota (december, 

2008); 

3. Literatuuronderzoek naar modellen en denkkaders die relevant zijn voor de jeugdgezondheidszorg; 

4. Een cyclus van rondetafeldiscussie met directeurs en medewerkers van de CLB; 

5. Literatuuronderzoek naar beschikbare wetenschappelijke evidentie voor aspecten van gezondheid, groei en 

ontwikkeling met het oog op de eventuele nood aan aandacht hiervoor in de systematische contacten van de 

CLB. Hierbij werd ook geput uit een recente gepubliceerd rapport “Onderzoek naar de wetenschappelijke state 

of the art van de preventieve gezondheidszorg voor kinderen jonger dan 3 jaar”, opgemaakt in opdracht van 

Kind en Gezin, waarbij verschillende auteurs van het voorliggende rapport “Onderzoek naar de 

wetenschappelijke state of the art van de preventieve gezondheidszorg voor schoolgaande kinderen” 

betrokken zijn (1); 

6. Internationale toetsing aan modellen van JGZ die gangbaar zijn in andere Europese landen. 

1.2 GRENZEN VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

Uit wat volgt zal blijken dat de realisatie van de preventieve gezondheidszorg (PGZ) in de CLB geen unieke opdracht is 

voor de artsen en verpleegkundigen maar dat de maatschappelijke en psychopedagogische disciplines ook een 

bijzondere bijdrage hebben in de realisatie ervan. Deze multidisciplinariteit levert een unieke meerwaarde en biedt 

kansen die in een monodisciplinaire (medische) werkcontext onvoldoende benut worden. Hoewel in de uitwerking van 

de opdracht, de visie en inbreng van niet-medische disciplines in de CLB actief werd gezocht en verwerkt, zal dit 

document voor wat de psychosociale en pedagogische  aspecten betreft, onderwerp moeten zijn van discussie, 

verfijning en concretisering in dialoog met experts in de psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen.  

Dit document pretendeert niet volledig te zijn. Het is een stuk van de puzzel, met name de bijdrage van de 

jeugdgezondheidszorg in het geheel van de CLB-werking. Vanuit de operationele doelstellingen van de 

jeugdgezondheidszorg en de expertise van de artsen en verpleegkundigen, werkzaam in een CLB, wordt een model 
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ontwikkeld dat een flexibel aanbod van zorg tekent waarbij de deskundigheid van artsen en verpleegkundigen zo 

optimaal mogelijk wordt benut. Het gevolg is dat het takenpakket en het functieprofiel van artsen en verpleegkundigen 

in overeenstemming hiermee kan evolueren en dus ook de modaliteiten van de CLB-teamwerking.  

Belangrijke aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld de preventie en signalering van kindermishandeling en de 

gezinsondersteuning, worden in dit document niet in extenso uitgewerkt, echter wel aangehaald en gesitueerd in het 

geheel van het CLB-aanbod. De werkmodellen die hier verder worden voorgesteld, bieden evenwel een bruikbaar kader 

om ook voor deze thema’s een detectie- en beleidsparcours uit te werken voor de CLB.  

In de voorschoolse periode wordt de zorg en preventie op een gestructureerde wijze via de diensten van Kind & Gezin 

aangeboden. Om de continuïteit van zorg  te garanderen, is een overdracht van relevante (dossier)informatie naar de 

CLB, en samenwerking met een ruim netwerk van diensten meer dan wenselijk. We denken hierbij aan diensten 

kaderend binnen de integrale jeugdhulp (algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdbijstand, centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, centra voor integrale gezinsondersteuning en het Vlaams agentschap voor personen met een 

handicap), de curatieve gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke diensten voor kinderen, jongeren en hun ouders. 

Ook dit vraagt overleg met zowel experts als met het werkveld. 
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2 MODELLEN EN DENKKADERS 

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 schoolgaande kinderen en jongeren, vereist heldere definities en de 

keuze van concepten en modellen om dit zorgaanbod op een coherente manier te (helpen) structureren. Bovendien is 

het belangrijk de aanbevelingen te situeren binnen het Vlaamse gezondheidsbeleid. 

In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats verwezen naar een internationaal geldende strategische doelstelling van 

jeugdgezondheidszorg (§2.1). In overeenstemming met gangbare modellen in de gedragswetenschappen worden 

gezondheid, groei en ontwikkeling benaderd vanuit ecologisch en transactioneel perspectief (§2.2). Verder worden 

risicofactoren, beschermende factoren, risicoprocessen en risicoperioden gedefinieerd (§2.3), met het oog op de 

operationalisering van deze begrippen in het zogenaamde balansmodel (§2.4), wordt de plaats van 

jeugdgezondheidszorg in deze modellen verduidelijkt (§2.5), en afstemming gezocht met de uitgangspunten van het 

Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid (§2.6). Tot slot wordt een getrapt model voorgesteld om het zorgaanbod voor 

kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar flexibel en gedifferentieerd vorm te geven (§2.7).  

2.1 DE STRATEGISCHE DOELSTELLING VAN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

De jeugdgezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren beschermen,  bewaken, 

en bevorderen en dit zowel op het lichamelijke, het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak met als doel kinderen en 

jongeren te laten opgroeien tot volwassenen die betekenis geven aan het leven en hun rol kunnen opnemen in de 

maatschappij.  Hierbij gaat er niet alleen aandacht naar het individuele kind maar ook naar de relatie tussen het kind en 

zijn omgeving (gezin en school)(2). 

Voor schoolgaande kinderen en jongeren wordt de jeugdgezondheidszorg onder meer gerealiseerd via de centra voor 

leerlingbegeleiding. 

Deze omschrijving impliceert dat men gezondheid beschouwt 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 (3).
 

Groei, gedefinieerd als een geheel van lichamelijke veranderingen met de leeftijd is een zeer belangrijke en gevoelige 

indicator van de gezondheid van een kind of jongere en van de globale gezondheid van de hele bevolking. Een afwijkend 

groeipatroon of een onevenwicht tussen groei en maturatie is niet alleen een signaal van een onderliggende ziekte of 

psychosociaal disfunctioneren, 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). Sommige aspecten van het ontwikkelingsproces overstijgen het niveau van 

‘vaardigheden verwerven’. De vaardigheden zijn in dat geval eerder middelen om zichzelf te ontplooien tot een 

persoonlijkheid, die gedragingen stelt volgens bepaalde morele waarden. ‘Levensdoelen’, ‘creativiteit’, ‘zelfontplooiing’, 

‘positieve interactie met derden’, zijn begrippen die in dit verband verwijzen naar een hoger zinvol functioneren waarin 

omgevende waarden, normen en cultuur niet alleen meebepalend zijn voor de ontwikkeling ervan, maar tegelijk 

onderdeel gaan uitmaken van iemands persoonlijkheid. Ontwikkeling resulteert in ‘het worden van iemand’ en niet 

alleen in het ‘verwerven van vaardigheden’.  
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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. In een schoolcontext moet op 

verschillende beleidniveau’s worden beslist over beschermende maatregelen. Voor het welslagen ervan is 

betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het schoolpersoneel, leerlingen en ouders nodig. 

2.  ‘bewaken’: de monitoring, het meten van indicatoren van gezondheid, groei en ontwikkeling. Dit heeft als 

doel de evolutie en fasen van groei en ontwikkeling op te volgen, waardoor (vroeg)tijdig afwijkende groei- en 

ontwikkelingspatronen kunnen worden herkend. In dit kader situeert zich ook de gerichte screening naar 

gezondheidsproblemen/pathologie. 

3.  ‘bevorderen’: het verbeteren of versterken van wat reeds bereikt werd op het vlak van gezondheid, groei en 

ontwikkeling. 

2.2 GROEI EN ONTWIKKELING VANUIT ECOLOGISCH EN TRANSACTIONEEL PERSPECTIEF 

De groei en ontwikkeling van een kind verlopen niet volgens een uniforme 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. (Figuur 1)  

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. In de ‘ecologische’ betekenis van het woord omvat de omgeving zowel het kerngezin (ouders, broers en 

zussen), de sociaal-maatschappelijke omgeving (vrienden, kinderdagverblijf, school, enz.) als de materiële context 

waarbinnen een kind opgroeit en zich ontwikkelt (4). 

Een mens leert en evolueert levenslang. Kenmerkend voor de periode vanaf de conceptie tot het bereiken van 

volwassenheid is dat het groei- en leerproces zeer intensief en snel verloopt. De finaliteit hiervan is een volwassene met 

een bepaalde persoonlijkheid, met besef van normen en waarden en verantwoordelijkheidszin. Deze volwassene moet 

kunnen functioneren in de maatschappij, bij voorkeur met een positief gevoel van zelfwaarde en in staat om zich in dit 

samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ voortdurend verder te ontplooien.  

Ontwikkelingsproces

als resultaat van wisselwerking tussen 

nature & nurture

Kribbe

School

Milieu & Maatschappij 

Kerngezin
nurture

Vrienden & familie

Clubs en ontspanning

Arbeidsmilieu

Volwassene met…

•Persoonlijkheid

•Besef van waarden en 

normen

•Positief zelfwaarde gevoel

•Functionerend in 

maatschappij

•Verantwoordelijkheidszin

•In staat om juiste keuzes te 

maken

•In staat tot verdere 

zelfontplooiing

•…

 

Figuur 1: De ontwikkeling van een kind is een permanent samenspel van genetisch potentieel (‘nature’) en omgeving (‘nurture’) 
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2.3 DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG IN DIT ECOLOGISCH/TRANSACTIONEEL MODEL 

Kenmerkend voor de jeugdgezondheidszorg is dat ze zorg draagt voor de groei en ontwikkeling van kinderen en 

jongeren. Kennis over het normale en leeftijdsspecifieke groei- en ontwikkelingsproces en haar varianten is van 

essentieel belang om deze zorg voor elk kind waar te maken, en is dé expertise van de jeugdgezondheidszorg.  

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om dit groei- en ontwikkelingsproces in optimale omstandigheden 

te doorlopen, en het genetische potentieel (nature) maximaal tot ontplooiing te laten komen. Vandaar de focus op 

gezondheid, niet alleen om ziekte bij kinderen en jongeren te voorkomen, maar ook met het oog op 

gezondheidsbevordering en -bescherming. In dit kader hanteert de jeugdgezondheidszorg een geheel van methodieken 

om het groei- en ontwikkelingsproces van kinderen en jongeren te evalueren en te begeleiden, met het oog op 

maximale kansen voor elk kind/jongere. 

Het voorgaande illustreert dat alle acties binnen jeugdgezondheidszorg niet alleen een belangrijke preventieve 

dimensie (in termen van ziektepreventie en gezondheidsbevordering) hebben, maar ook bijdragen tot de zorg voor de 

gezondheid, groei en ontwikkeling van elk kind/jongere.  

 

2.4 HET VLAAMSE PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID 

Het preventieve gezondheidsbeleid, zoals uitgetekend in het ‘ Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid’, 

is gebaseerd op het model ontwikkeld door Ruwaard en Kramers dat nauw aansluit bij de hoger genoemde 

transactionele modellen, en heeft tot doel gezondheidsschade te voorkomen en hierdoor gezondheidswinst te boeken 

(8;9).  

Hiervoor moeten niet alleen acties ontwikkeld worden binnen de gezondheidszorg maar ook in diverse 

beleidsdomeinen buiten de gezondheidszorg, op regionaal en federaal niveau. In het decreet wordt dit het 

facettenbeleid genoemd. Op deze manier bewaakt en beïnvloedt de overheid (gezonde) contextfactoren. De 

preventieve gezondheidszorg die in het kader van de CLB voor schoolgaande jongeren wordt aangeboden, behoort de 

facto tot dit facettenbeleid, vermits de CLB zich in het beleidsdomein “onderwijs” situeren. 
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Figuur 2: Schematisch overzicht van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid (gebaseerd op het model van Ruwaard en Kramers) 

 

Volgens het decreet wordt het preventieve gezondheidsbeleid gerealiseerd zowel door gezondheidsbevordering als 

door ziektepreventie. De Vlaamse overheid wil erop toezien dat het aanbod laagdrempelig en toegankelijk is, en richt 

zich in haar beleid bijzonder tot specifieke bevolkingsgroepen: 

 Groepen die kampen met kansarmoede; 

 Groepen die bijzonder zijn blootgesteld aan bedreigingen van hun gezondheid; 

 Groepen die bijzonder kwetsbaarzijn door hun leeftijd of ontwikkelingsfase. 

 

Volgende definities worden gehanteerd in het decreet en verder in dit document. 

Een determinant van gezondheid is een factor die de mate van gezondheid van individuen of populaties mee bepaalt. 

Een indicator van gezondheid is een kwantitatieve aanduiding van de gezondheid van de bevolking (of een individu) of 

een aanwijsbaar deel ervan. 

Met ziektepreventie wordt bedoeld, het voorkómen van aandoeningen door bedreigingen weg te nemen of te 

beperken en beschermende maatregelen te treffen, maar ook het beperken van de gezondheidsschade of het  

vergroten van de genezingskansen van ziekten (of beperken van de aanleg ertoe), door vroegtijdige detectie. Hierbij 

wordt in het bijzonder gedacht aan hart- en vaatziekten, kanker, psychische aandoeningen, aangeboren aandoeningen, 

zintuiglijke en ontwikkelingsstoornissen. 

Gezondheidsbevordering is een preventiemethode, gebruikt binnen het preventieve gezondheidsbeleid, die tot doel 

heeft de gezondheid te bevorderen, te beschermen of te behouden door die processen te ondersteunen die individuen 

en groepen in staat stellen om de determinanten van hun gezondheid positief te beïnvloeden. Voor wat betreft de 

leefstijl gerelateerde thema’ s wil de overheid gezondheidsbevorderende initiatieven ontwikkelen op het vlak van 

ondermeer lichaamsbeweging, voedingsgewoonten, preventie van ongevallen, gezond gebit, seksuele gezondheid, en 

stresshantering en dit zowel in de school-, werk-, als leefomgeving. 

Diverse departementen (regionaal en 
federaal) 
ontwikkelen acties in diverse 
beleidsdomeinen: 

 Landbouw 

 Leefmilieu 

 Ruimtelijke ordening 

 Huisvesting 

 Mobiliteit 

 Onderwijs  
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2.5 RISICOFACTOREN, BESCHERMENDE FACTOREN, RISICOPROCESSEN EN RISICOPERIODEN 

In het ecologisch kader 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” (5). 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 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 aard. Dit wordt equifinaliteit genoemd. 

Het omgekeerde, de multifinaliteit van risicofactoren verwijst naar het feit dat één specifieke risicofactor verband kan 

hebben met een reeks van problematische uitkomsten. 

De Inventgroep besluit dat de kans om problemen te ontwikkelen niet zozeer bepaald wordt door de aard van de 

risicofactoren of de combinatie ervan, maar vooral door het aantal. Dit fenomeen wordt risicocumulatie genoemd. Er 

zouden geen aanwijzingen zijn dat bepaalde risicofactoren meer wegen dan andere. Bovendien geldt dat bij cumulatie 

van problemen de nadelige invloed vaak groter is dan de loutere optelsom van risicofactoren doet vermoeden. In een 

aantal 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 (5).  

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 

verzwakt. 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. Naarmate het kind ouder wordt, verruimt de context naar school en vrijetijdsomgeving en vergroot de 

blootstelling aan invloeden. 
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In situaties waarin er sprake is van risicocumulatie, kan het inventariseren van risicofactoren of het opstellen van een 

risicoprofiel, 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). 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 kinderen en 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.  

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 

een mogelijk operationeel kader. 

2.6 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 (6). 

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, school, 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 (6;7). 

In onderstaande figuur wordt het balansmodel visueel voorgesteld. 
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Figuur 3: Balansmodel (6) 
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2.7 FLEXIBILISERING EN DIFFERENTIATIE VAN HET AANBOD IN FUNCTIE VAN DE NODEN . HET RTI 

MODEL 

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 basisaanbod voor de hele populatie, (2) een supplementair aanbod voor 

subgroepen, en (3) een individueel (intensief en op maat gesneden) aanbod. Het model laat bovendien ook toe om 

mensen met de best gepaste expertise in te zetten op het gepaste niveau. 

In onderstaande figuur 4, worden de verschillende niveaus van dit getrapt model schematisch voorgesteld. 

 

 

Figuur 4: 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 in een goed opgezet zorgsysteem voor ongeveer 80% van de 

doelgroep 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 (10;11). 

Door het regelmatig meten van de respons/het effect van het aanbod, evalueert men niet alleen de kwaliteit ervan 

maar detecteert men tegelijk het (de) individu(en) waarvoor het basisaanbod niet volstaat om een gewenst doel te 

bereiken. Dit kan aanleiding geven tot een diagnostisch traject of het uitwerken van een supplementair en/of aangepast 

beleid. Op elk zorgniveau vindt zowel taxatie, evaluatie als bijsturing van zorg plaats. 

 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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3 OPERATIONELE DOELEN VAN DE JGZ 

De hoger vermelde strategische doelstelling van de JGZ (§2.1) kan verder geconcretiseerd worden in zes operationele 

doelen. Deze doelstellingen operationaliseren zowel de preventieve als de zorgende pijler van de JGZ. 

Operationele doelstelling 1 

Tijdig
1
  onderkennen van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren op lichamelijk, cognitief, 

emotioneel en sociaal vlak. 

Operationele doelstelling 2 

Onderkenning van risicofactoren
2
 en beschermende factoren van gezondheid, groei en ontwikkeling met als doel de 

nood aan zorg in te schatten, nu en in de toekomst. Deze factoren liggen zowel bij het individu als bij de ouders, het 

gezin en sociale en maatschappelijke context (nurture). 

Operationele doelstelling 3 

Zorg dragen
3
 voor de functionele integratie van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gezondheidsproblemen 

door middel van beschermende en bevorderende maatregelen. 

Operationele doelstelling 4 

Voorkomen van infectieziekten d.m.v. vaccinaties. 

Operationele doelstelling 5 

Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten d.m.v. profylactische maatregelen. 

Operationele doelstelling 6 

Bevordering van gezondheid, groei en ontwikkeling, d.m.v. initiatieven/interventies gericht op populaties, subgroepen 

en individuen.   

                                                                 

1
 Met ‘tijdig’ onderkennen wordt bedoeld ‘zo vroeg als nodig om het kind/de jongere te leiden naar de gepaste zorg 

met het oog op een optimale uitkomst van een diagnostisch of therapeutisch parcours’. 

2
 Kennis hebben van risicofactoren in het kader van signalering van risicoprocessen, diagnostiek en interventie,  is 

essentieel om pro-actief en preventief te kunnen handelen. Bovendien laat het toe om een beleid op maat uit te werken 

voor een individu of een (sub)groep. In het zoeken naar wetenschappelijke evidentie voor vroegdetectie of een 

gezondheidsbeleid, wordt steeds gerefereerd aan risicofactoren ter verantwoording van een beleid. Dit laat toe om 

preventieve acties te richten op geselecteerde groepen waardoor het rendement van het beleid potentieel verbetert. 

De afweging van de risico- en beschermende factoren kan op professionele wijze gebeuren volgens het balansmodel 

van Bakker. 

3
 ‘Zorg dragen’ verwijst naar het verzekeren van de gepaste diagnostiek, behandeling, begeleiding, coördinatie van 

diensten ten behoeve van het optimaal functioneren van kinderen en jongeren in de thuis-, school- en vrije 

tijdsomgeving. 
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4 HET MAATSCHAPPELIJK BELANG OM DE JGZ VOOR KINDEREN EN JONGEREN (3-18 

JAAR) VIA HET ONDERWIJS TE ORGANISEREN 

Een belangrijke maatstaf voor de vitaliteit van een samenleving is de mate waarin ze over gezonde volwassenen 

beschikt die bovendien actief zijn op de arbeidsmarkt en/of een maatschappelijke rol opnemen. De overheid kan 

hiertoe bijdragen onder meer door te investeren in gezondheidszorg (preventief en curatief) en in onderwijs voor haar 

jonge burgers.  

Centra voor leerlingenbegeleiding behoren tot de sectoren die, in opdracht van en gefinancierd door de overheid, in 

deze domeinen en voor de jonge doelgroep, een belangrijke ondersteunende rol spelen. Hun werking vertrekt in eerste 

instantie vanuit de onderwijsleersituatie, wat zowel de intrinsieke mogelijkheden van het kind als de contextuele 

factoren (school-, thuis-, vrijetijdsmilieu) omvat. Daardoor dragen deze centra samen met de school bij tot het creëren 

van optimale ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, onder meer door initiatieven te nemen die hun 

gezondheid, groei en ontwikkeling beschermen, bevorderen en bewaken. Dit is geen unieke opdracht voor de medische 

disciplines. Ook de inbreng van psychologische, pedagogische en maatschappelijke expertise is hierin belangrijk. Vanuit 

deze logica maakt jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande kinderen en jongeren onlosmakelijk deel uit van de globale 

werking van een CLB. 

Na het kinderdagverblijf, is de school de eerste leefomgeving waarin het kind progressief zelfstandig leert functioneren 

zonder de onmiddellijke aanwezigheid van de ouders. Tussen de leeftijd van 2,5 en 18 jaar verwerven kinderen en 

jongeren de vaardigheden om te leren studeren, sociaal-emotioneel te functioneren en zich te integreren in de 

leefgemeenschap van de school. 

De school fungeert hier als prototype van de maatschappij: het leren functioneren in de context van de school kan 

gezien worden als een motor in het ontwikkelen van een persoonlijkheid en als een opstap naar het zelfstandig 

functioneren in de maatschappij. 

Het realiseren van de hoger vermelde doelen van de JGZ komt niet louter de gezondheid, groei en lichamelijke 

ontwikkeling van het kind ten goede, maar draagt ook bij tot een optimale ontwikkeling op cognitief en sociaal-

emotioneel vlak. Dit laatste is op zijn beurt een belangrijke voorwaarde voor het goede verloop van de 

onderwijsleerprocessen van een kind. M.a.w., door het bewaken van de gezondheid, groei en ontwikkeling van een kind 

evalueert men niet alleen of het over de nodige voorwaarden beschikt om de schooltaken/opdrachten naar behoren te 

vervullen, maar ook in welke mate de context (school- en thuisomgeving) tegemoet kan komen aan het bevorderen van 

de leerprocessen bij het kind.  

Deze brede maatschappelijke missie om kinderen en jongeren te helpen opgroeien tot actieve volwassenen, vertaalt 

zich in een reeks van concrete opdrachten voor een CLB. Deze opdrachten situeren zich op een continuüm, met aan het 

ene uiterste acties die zich toespitsen op ziektepreventie en het bewaken van de lichamelijke gezondheid en 

hoofdzakelijk door de medische disciplines zullen worden gerealiseerd en aan het andere uiterste acties gerelateerd aan 

de schoolloopbaan en het leren en studeren die hoofdzakelijk door de psychopedagogische en sociale disciplines zullen 

worden uitgevoerd. Tussen beide uitersten bevindt zich een brede waaier van interventies (beschermen, bewaken, 

bevorderen) m.b.t. de verschillende CLB-begeleidingsdomeinen waarvoor de gezamenlijke expertise van alle CLB-

medewerkers nodig is om tot een juiste inschatting (diagnostiek), advisering en/of begeleiding te komen. 

Samenvattend kan men zeggen dat het multidisciplinair werken binnen een CLB-team de mogelijkheid biedt om alle 

aspecten van de ontwikkeling te integreren in een totaalbeeld van een kind en een jongere. Een CLB-team verenigt 
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maatschappelijke, psycho-pedagogische en (para)medische expertise voor de evaluatie van normale en het herkennen 

van afwijkende ontwikkelingspatronen bij schoolgaande kinderen en jongeren.  

Dank zij deze beschikbare brede expertise kan een CLB-team hypothesen formuleren over de belemmeringen in het 

verstoorde ontwikkelingsproces. De acties van de JGZ in het domein van de gezondheid, groei en ontwikkeling binnen 

het CLB, versterken het kind en de jongere bijgevolg in zijn onderwijsleersituatie, hier en nu, maar ook tijdens de latere 

schoolcarrière en het privé- en professionele leven. 

Een gelijkaardige multidisciplinaire aanpak is ook wenselijk bij het uitwerken van schoolgerelateerde 

gezondheidsbevordering. 

Uit het voorgaande blijkt dat de realisatie van JGZ geen exclusieve opdracht is van de (para) medische discipline, maar 

de inzet van alle in een CLB beschikbare expertise vereist. 
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5 JGZ IN HET CLB 

 

Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (1 december 1998) 

Afdeling 1. - Opdrachtsverklaring  

Art. 5.  

§ 1. De centra hebben als opdracht  bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor 

wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen 

verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke 

participatie.  

 

 

Door de gezondheid, groei en ontwikkeling te bewaken, beschermen en bevorderen draagt de JGZ bij tot het 

welbevinden van kinderen, nu en in de toekomst. Het faciliteert de onderwijsleerprocessen van kinderen omdat 

gezondheid, groei en ontwikkeling determinanten zijn voor de kwaliteit van leven en voor de mate waarin mensen hun 

rol (kunnen) opnemen in de maatschappij. Voor kinderen en jongeren betekent dit de mate waarin ze zich doorheen 

hun schoolloopbaan kunnen voorbereiden op een volwassen leven. 

De gemeenschappelijk finaliteit maakt het logisch om JGZ ook via de CLB te realiseren. 

De bereikbaarheid van populaties kinderen en jongeren via de onderwijsstructuren biedt de mogelijkheid tot 

laagdrempelige zorg voor iedereen (uniforme aanpak), maar in het bijzonder voor diegenen die door hun sociale 

achtergrond en leefsituatie bedreigd zijn in hun ontwikkelingskansen (maatwerk). Deze doelgroep wordt expliciet 

aangeduid en omschreven in artikel 22 van het CLB-decreet en aritkel 7 van het Vlaams preventiedecreet. 

Bovendien is de school een prototype van de maatschappij waar kinderen en jongeren leren proefdraaien als opstap 

naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij. De school is bijgevolg een interessante context om de sterkten en 

kwetsbaarheden van kinderen en jongeren te detecteren. 
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6 EEN WERKMODEL VOOR HET CLB 

De realisatie van de operationele doelen van de JGZ via de CLB, in het bijzonder de tijdige detectie van problemen op 

het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling, het inschatten van de zorgnood en de functionele integratie van 

kinderen/jongeren met gezondheids- en/of ontwikkelingsproblemen, vereist een methodische aanpak waarin het 

leerlingendossier een belangrijk instrument is. Dit dossier moet worden opgemaakt van bij de start van de 

schoolloopbaan en idealiter gestoffeerd zijn met relevante informatie uit de dossier van Kind & Gezin, wanneer dit 

beschikbaar is. Een elektronische informatie-overdracht vanuit het dossier van K&G of de behandelende arts naar het 

CLB-dossier zou de kwaliteit en de volledigheid van het CLB-dossier aanzienlijk verhogen. Aangevuld met een gerichte 

bevraging bij de ouders en de school, kan er van bij de start van de schoolloopbaan door het CLB een hernieuwde 

‘baseline risicioconstellatie’ worden gemaakt, analoog aan deze bij de opmaak van een Kind & Gezin dossier (1). 

In dit hoofdstuk wordt een model van CLB-traject voorgesteld, waarin een gefaseerde aanpak voor tijdige herkenning 

van problemen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling wordt uitgetekend (§ 6.1). Vervolgens wordt 

aansluiting gezocht tussen dit CLB-traject en het zorgcontinuüm dat als zorgkader binnen het onderwijs wordt 

gehanteerd (§ 6.2).    

 

6.1 EEN CLB-TRAJECT 

Onderstaand model visualiseert het traject van informatieverzameling, taxatie en beleid dat door het CLB kan worden 

aangeboden voor de schoolgaande populatie. Het schema hanteert het getrapte model van basis (groen), 

supplementair (geel) en individueel (rood) aanbod (zie ook §2.7). Relevante informatie voor de evaluatie van de 

gezondheid, groei en ontwikkeling van een kind bereikt het CLB vanuit de gezondheidszorg, met name Kind & Gezin en 

de behandelende arts, enerzijds en vanuit de onderwijscontext anderzijds. Daarnaast zal het CLB actief informatie halen 

bij de leerlingen en hun ouders ter gelegenheid van de systematische contactmomenten en/of naar aanleiding van een 

vraag of zorg bij ouders, leerling of school. 

De vakbekwaamheid van het multidisciplinaire CLB-team is een bijzondere troef in het taxeren van een risicoconstellatie 

en in de afweging van de nood aan diagnostiek, interventie binnen school/CLB of verwijzing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State of the art Preventieve Gezondheidszorg in de Centra voor Leerlingenbegeleiding  

december 2010 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Gefaseerde aanpak voor tijdige herkenning van problemen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling 

Kleuren toelichting: groen is het basisaanbod, geel verwijst naar het supplementaire aanbod en rood naar een individueel 

aanbod. 

 

 

Risicoconstellatie – signaal – interventie 

In de eerste levensjaren werd het toezicht op de gezondheid groei en ontwikkeling opgenomen door Kind & Gezin en/of 

de behandelende arts. Dit heeft, waar nodig, aanleiding gegeven tot actie, ondersteuning, verwijzing of begeleiding. 

Omdat de levenssituatie van mensen dynamisch is, kunnen er zich wijzigingen voordoen in een bestaande 

risicoconstellatie. De systematische contactmomenten in het CLB-aanbod zijn geschikte gelegenheden om risicofactoren 

en signalen van risicoprocessen af te wegen en de risicoconstellatie bij te sturen. Vandaar het belang van een 

longitudinale opvolging van kinderen en jongeren gedurende de gehele schoolloopbaan. 

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

1. 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; 

2. 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 (5) ; 

CLB-TRAJECT 
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3. 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;  

4. Los van voorgaande pistes, zal het ten slotte aan de CLB-team 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 moet beschouwd worden. 

 

Bewuste afweging door het CLB-team – professionele verfijning 

Omdat een signaal slechts een (weliswaar belangrijke) aanwijzing is voor een mogelijke problematiek (in wording) en/of 

nood aan ondersteuning, zal de bewuste afweging en eventuele professionele verfijning van het signaal in de 

meerderheid van de gevallen aanleiding geven tot een advies aan leerling en ouders en/of een begeleidings- en 

ondersteuningsplan voor de school. 

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 verwijzing naar externe diensten en/of hulpverleners voor 

nauwkeuriger diagnose en behandeling/begeleiding. 

Voor de professionele verfijning van signalen hanteren de CLB een doelgerichte methodiek beschreven als 

‘handelingsgericht werken’ en ‘handelingsgerichte diagnostiek’ waarbij de deskundigheid van CLB, school en 

ouders/leerling optimaal wordt ingezet (12). Standaarden en protocollen kunnen hierbij van dienst zijn, evenals  

bestaande risicotaxatie-instrumenten. 

 

 

 

6.2 HET CLB-TRAJECT EN HET ZORGCONTINUÜM BINNEN ONDERWIJS 

Scholen hanteren een getrapt zorgmodel waarin een preventieve basiszorg aan alle kinderen wordt gegarandeerd en 

waarna, in functie van de noden van de leerling(en) in een uitbreiding van zorg binnen de klascontext en in een 

verhoogde zorg, voor een subgroepen of een individu, wordt voorzien. Wanneer de collegiale ondersteuning en het 

schoolinterne zorgaanbod onder druk komen te staan, zal het CLB betrokken worden in het uitwerken van 

beleidsondersteunende maatregelen en/of een diagnostisch traject, CLB-intern of via het externe netwerk. Naarmate 

de complexiteit van een problematiek toeneemt, neemt het aandeel van het CLB in het zorgcontinuüm toe. Wanneer 

alle ondersteunende maatregelen niet volstaan om de noden van een leerling te lenigen, zal het CLB begeleiden in de 

overstap naar een school op maat.  

Onderstaande figuur schematiseert dit continuüm in een zorgkader voor de school. De figuur van de driehoek laat toe 

gewicht te geven aan de inzet van mensen en middelen door de school. De relatieve inzet en opdrachten van het CLB in 

dit kader zal verschillend zijn van de inzet en taken van de school op de respectieve zorgniveaus. 
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Figuur 6: Het zorgcontinuüm van de school 

 

Dit zorgkader vertoont grote gelijkenissen met het hoger genoemde gefaseerde RTI-model waarin opdrachten van het 

CLB in het basisaanbod gerelateerd worden aan het supplementaire en individuele aanbod met het oog op het 

realiseren van een continuïteit van zorg voor alle leerlingen. Terzelfdertijd wordt hierin een evenwicht gezocht tussen 

een uniform programmatisch aanbod voor allen en een aanbod op maat voor wie het nodig heeft. Het hanteren van 

gelijkaardige referentiekaders laat toe om de school- en de CLB-werking op elkaar af te stemmen en om bij elkaar 

aansluiting te vinden. Naargelang het thema waarvoor een zorgtraject doorlopen wordt, zal een taakverdeling tussen 

school, CLB en externe partners in het netwerk de continuïteit van zorg moeten garanderen. 

PREVENTIEVE BASISZORG 

VERHOOGDE ZORG 

UITBREIDING VAN ZORG 

OVERSTAP  

NAAR SCHOOL 

OP MAAT 
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7 RELEVANTE ASPECTEN VAN GEZONDHEID, GROEI & ONTWIKKELING VOOR DE 

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG IN DE CLB 

 

De hoger vermelde zes operationele doelen van jeugdgezondheidszorg (Hoofdstuk 3) worden in dit hoofdstuk verder 

inhoudelijk onderbouwd en ingevuld.  

 

Om tot een selectie te komen van relevante aspecten/gezondheidsthema’s die bij de verschillende operationele doelen 

aansluiten, werd  volgende procedure gevolgd: 

 Reeds beschikbare wetenschappelijke documenten m.b.t. aanbevelingen en standaarden voor de praktijk in de 

jeugdgezondheidszorg werden grondig geanalyseerd, met name: 

o De Vlaamse standaarden voor Visusonderzoek, Groei en Pubertaire Ontwikkeling, Gewicht, 

Mondgezondheid, Vaccinatie, het Draaiboek Infectieziekten, de Nederlandse JGZ-standaard voor 

vroegdetectie van aangeboren hartafwijkingen, de Nederlandse JGZ-standaard voor vroegdetectie van 

psychosociale problemen; 

 Literatuurstudies werden verricht m.b.t. gezondheidsaspecten die in de actuele CLB-praktijk aan bod komen, 

en dit met het oog op hun relevantie en bewezen effectiviteit, met name: 

o Cryptorchidie, varicocoele, scoliose, ontwikkeling van de motoriek, taal- en spraakontwikkeling; 

 Thema’s die door de Vlaamse overheid als maatschappelijk belangrijk worden voorgedragen, werden op hun 

relevantie voor het CLB onderzocht; 

o In het bijzonder werden met het oog hierop de publicaties van het Departement Onderwijs 

(scholengezondheidsbeleid, leerzorgkader) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

(gezondheidsdoelstellingen) bestudeerd. 

 

Vervolgens werden  de geselecteerde gezondheidsthema’s getoetst aan: 

 De prioriteiten, methodieken  en gezondheidsthema’s voorgedragen door de WHO; 

 De publicaties over de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg in Nederland; 

 Expertadvies; 

 De huidige praktijk. 
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7.1 TIJDIG ONDERKENNEN VAN GEZONDHEIDS- EN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN BIJ KINDEREN EN 

JONGEREN OP LICHAMELIJK, COGNITIEF, EMOTIONEEL EN SOCIAAL VLAK. 

(OPERATIONELE DOELSTELLING 1) 

 

In opeenvolgende paragrafen komt een aantal gezondheidsthema’s aan bod, die van belang zijn bij de realisatie van de 

eerste operationele doelstelling. Telkens wordt aan de hand van studie van de wetenschappelijke literatuur, waar nodig 

aangevuld met expertadvies, een overzicht gegeven van “de definitie en het voorkomen van het probleem”, “de actuele 

aanbevelingen voor diagnose en behandeling”, en voor zover gekend “de effectiviteit van screening”. Op basis van deze 

wetenschappelijke exploratie worden aanbevelingen voor het programma preventieve gezondheidszorg in de CLB 

geformuleerd, met aandacht voor de verschillende niveaus van zorg in het getrapte zorgmodel en met aandacht voor de 

meest geschikte timing van uitvoering.  In overeenstemming met de kleurcodes die gebruikt worden in figuur 4, worden 

activiteiten in het basisaanbod, het supplementaire aanbod en het individuele aanbod respectievelijk in groene, gele en 

rode kleur aangeduid. 

In het hoofdstuk 8 worden de aanbevelingen vertaald naar de concrete praktijk van de CLB en wordt er ook een 

suggestie gedaan naar taakverdeling, hoofdzakelijk voor artsen en verpleegkundigen. 

 

Samengevat:  

 

INDIVIDUEEL AANBOD VOOR HET TIJDIG ONDERKENNEN VAN GEZONDHEIDS- EN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN: 

 Is een aanbod op expliciete vraag van leerling/ouders; 

 Volgens een bijzonder risico: 

o Vb. anderstalige nieuwkomers; 

 Beleid op maat van de leerling en het probleem; 

 Contacten met het netwerk. 
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SUPPLEMENTAIR AANBOD VOOR HET TIJDIG ONDERKENNEN VAN GEZONDHEIDS- EN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN: 

 Is een aanbod voor leerlingen met bijzondere risico’s; 

o Geselctereerd volgens bijzondere risicofactoren; 

o Geselecteerd op vraag en volgens noodzaak: 

 Controle van een onbetrouwbaar testresultaat; 

 Controle van een verontrustend testresultaat; 

 Verontrustend groeipatroon; 

 Signalen van ouders en school (na signaalherkenning – triage) over gezondheid, groei en 

ontwikkeling; 

 Contacten met het netwerk; 

 Aanbod bij voorkeur volgens protocol. 

 

 

BASISAANBOD VOOR HET TIJDIG ONDERKENNEN VAN GEZONDHEIDS- EN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN: 

  Is een noodzakelijk minimum voor alle schoolgaande kinderen en jongeren; 

 Betreft een selectie van gezondheidsthema’s weerhouden op basis van wetenschappelijke evidentie: 

amblyopie, dieptezicht, kleurzin, mondgezondheid, groei en puberteit, cryptorchidie, scoliose, aangeboren 

hartafwijking, (motorische) ontwikkeling, taal en spraak, geestelijke gezondheid; 

 Hanteert diverse methodieken: 

o Systematische contacten voor: 

 Screening van amblyopie, dieptezicht, kleurzin, mondgezondheid, cryptorchidie, aangeboren 

hartafwijking, scoliose; 

 Monitoring van groei en puberteit; 

 Surveillance van (motorische) ontwikkeling, taal en spraak, geestelijke gezondheid; 

o Schoolondersteuning: leerkrachten helpen bij het herkennen van signalen van een gezondheids- of 

ontwikkelingsprobleem – triage van leerlingen met bijzondere noden; 

o Gezondheidsbevordering 
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7.1.1 ZINTUIGLIJKE STOORNISSEN 

 

7.1.1.1 AMBLYOPIE  

 

Voor amblyopie is er een wetenschappelijk onderbouwd dossier met richtlijnen voor screening en verwijzing. Voor een 

gedetailleerd literatuuroverzicht verwijzen we naar dit dossier (13). 

 

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 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.  



State of the art Preventieve Gezondheidszorg in de Centra voor Leerlingenbegeleiding  

december 2010 

 

 
27 

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 vervanging kan zijn voor de klinische evaluatie van de 

gezichtsscherpte van zodra het kind kan meewerken.  

De voorbije jaren heeft Kind & Gezin - in samenwerking met alle Vlaamse universitaire oogheelkundige diensten - een 

nieuw videorefractometer uitgetest in haar consultatiebureaus. 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. 

 

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. 
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Effectiviteit van screening 

De laatste jaren was de effectiviteit van screening naar oogaandoeningen bij jonge kinderen een controversieel 

onderwerp. Voor sommige auteurs is er nog onvoldoende evidentie om de effectiviteit van dergelijke 

screeningsprogramma’s aan te tonen. Volgens de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF, 2004)(14) en de Health 

Technology Assessment (15) voldoet de opsporing van amblyopie en amblyogene factoren op peuterleeftijd wel degelijk 

aan de meeste gangbare screeningscriteria. Omdat 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 (16-18) 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 effectief is, en 

dat screeningsprogramma’s waarvan de autorefractometer deel uitmaakt, betere resultaten geven op vlak van 

screeningseffectiviteit 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).  

Op basis van eigen onderzoek heeft K&G beslist tot volgend screeningsprotocol: screening d.m.v. videorefractometer op 

2 momenten, met name 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. De implementatie van dit protocol is intussen gestart.  

Het blijft wenselijk om kleuters zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan te screenen voor amblyopie en amblyogene 

factoren. Een herhaalde screening met een interval van 2 jaar is te verantwoorden op voorwaarde dat de 1
e
 kleuters bij 

wie het testresultaat gestoord is, effectief worden doorverwezen en onderzocht door de oogarts (follow-up van CLB is 

noodzakelijk) en dat kinderen met een onbetrouwbaar resultaat als risicokinderen selectief worden opgevolgd conform 

de aanbeveling. Omdat kinderen van het 2
e
 leerjaar doorgaans 7 à 8 jaar zijn, is deze leeftijd geschikter dan de 8 à 9 jaar 

om nog een recuperatie van de visuele cortex te bekomen.  Een controleonderzoek na de leeftijd van 8 jaar (bv. 4
e
 

leerjaar) is wenselijk om ultiem de recidieven na behandeling te detecteren.  

Voor de systematische screening naar myopie is geen evidentie. De aanwezigheid van klachten is een voldoende vroeg 

tijdstip om een behandeling in te stellen. Detectie vóór er manifeste klachten zijn, levert geen meerwaarde aan de 

uitkomst van de behandeling. Anders is het gesteld voor kinderen en jongeren met een cognitieve beperking die niet in 

staat zijn de klachten van een myopie als dusdanig te herkennen en kenbaar te maken. Voor deze doelgroepen is 

regelmatig onderzoek van de gezichtsscherpte op afstand aanbevolen. Dit onderzoek  valt onder een supplementair 

maar systematisch aanbod aan een geselecteerde doelgroep. 
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Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese met als doel bestaande risicofactoren voor het ontwikkelen van amblyopie in kaart te brengen: onder meer 

prematuriteit, geboortegewicht < 2000 gram, verstandelijke beperking, (familiaal) strabisme. 

Onderzoek van de gezichtsscherpte op afstand met de Kay pictures 3 m crowded test. 

Doel: opsporen van een verschil in visusscherpte tussen de 2 ogen (door refractiestoornis, deprivatie of anisometropie) 

en verwijzen naar de oogarts indien voldaan aan de verwijscriteria. 

Onderzoek van de oogstand (corneareflexbeeldjes, unilaterale cover en alternerende covertest)  met als doel manifest 

of latent strabisme op te sporen en te verwijzen naar de oogarts. 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van de opvolgcontacten: 3
e
 kleuterklas, 2

e
 leerjaar, 4

e
 leerjaar 

Anamnese met als doel het risicoprofiel bij te sturen en signalen van risicoprocessen op te vangen. 

Onderzoek van de gezichtsscherpte op afstand met een leeftijdsaangepaste test (Kay pictures 3 m crowded test, 

LogMAR 3 m crowded test of de Snellen test). 

Doel: opsporen van een verschil in visusscherpte tussen de 2 ogen (door refractiestoornis, deprivatie of anisometropie) 

en verwijzen naar de oogarts indien voldaan aan de verwijscriteria. 

Onderzoek van de oogstand (corneareflexbeeldjes, unilaterale covertest en alternerende covertest) met als doel 

manifest of latent strabisme op te sporen en te verwijzen naar de oogarts. 

 

Bij kinderen met bijzondere risico’s: onbetrouwbaar testresultaat 

Onderzoek van gezichtsscherpte en oogstand, 3 maanden na het voorgaande onderzoek. 

 

Bij kinderen met bijzondere risico’s: gestoord testresultaat met verwijzing naar de oogarts 

Opvolging van het verwijsbeleid en van de therapietrouw. 

 

Bij kinderen met bijzondere risico’s: verstandelijke beperking, ouder dat 10 jaar 

Controle om de 2 jaar tot het einde van de schoolloopbaan met als doel myopie te detecteren. 

 

Op vraag van leerling en ouders 
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7.1.1.2  KLEURZIN 

 

Voor kleurzin is er een wetenschappelijk onderbouwd dossier voor screening en verwijzing. Voor een gedetailleerd 

literatuuroverzicht verwijzen we naar dit dossier (13). 

 

Definitie en voorkomen 

Kleurwaarneming is een functie van de 3 soorten kegeltjes (rood, groen en blauw) van het netvlies, die bij normale 

kleurenwaarneming in het netvlies aanwezig zijn en optimaal functioneren. Bij kleurzinstoornissen is het oog minder 

gevoelig (anomalie) of totaal ongevoelig (anopie) voor één of meerdere kleuren: rood (protan), groen (deutan) en/of 

blauw (tritan). Opmerking: kleurzin kan niet getest worden door het laten benoemen van kleuren, aangezien 

kleurzingestoorde kinderen dit vaak door ervaring  goed kunnen. 

Kleurzinstoornissen kunnen aangeboren zijn, maar ook verworven bij talrijke oogziekten. 

Aangeboren kleurzinstoornissen komen voor bij ongeveer 8% van de jongens en bij 0,4% van de meisjes. Deze 

onbehandelbare afwijkingen hebben als voornaamste gevolg een beperking in de studie- en beroepskeuze. 

 

Screening: rationale en methoden 

Bij het kleurzinonderzoek is de voornaamste doelstelling het opsporen van aangeboren kleurzinstoornissen. Bijgevolg is 

het voldoende alle kinderen één maal te onderzoeken. Bij twijfel kan het onderzoek herhaald worden (bvb bij volgend 

consult). 

In het dagelijks leven ondervindt iemand met een kleurzinstoornis meestal weinig problemen. Uitzondering hierop 

vormt de zeldzame totale kleurenblindheid, die gepaard gaat met andere visuele problemen. Voor de protanomalie en 

de protanopie in het bijzonder bestaat er een mogelijk veiligheidsrisico. 

Vroegtijdige diagnose van kleurzinstoornissen heeft geen invloed op de prognose van de afwijking zelf. De afwijking 

blijft immers stabiel voor het hele leven en een behandeling is niet beschikbaar. De voornaamste reden om 

kleurzinstoornissen op te sporen is de mogelijke beperking die deze stoornissen hebben bij de latere beroepskeuze. De 

uiteindelijke beroepskeuze van een leerling wordt echter voorafgegaan door een aantal studiekeuzes tijdens de 

schoolloopbaan. Om de psychologische en financiële gevolgen van een verkeerde studiekeuze te voorkomen, wordt 

reeds gescreend bij het begin van de schoolloopbaan. Wat de precieze impact zou zijn van het weglaten van de 

screening, werd nooit bestudeerd. Het geven van richtlijnen door het CLB kan de leerkracht behulpzaam zijn bij het 

inschatten van specifieke onderwijsbehoeften van deze groep van kinderen, en mogelijks het kleuzingestoorde kind en 

zijn ouders problemen besparen bij de latere studie- en beroepskeuze. 

 

Diagnose en behandeling 

Indien men de precieze graad en de aard van de stoornis wenst te kennen, is een gespecialiseerd onderzoek nodig. Dit 

kan bij een kleurendeskundige in een universitaire dienst of bij oogartsen die over speciale apparatuur beschikken, o.m. 

een anomaloscoop.  De aandoening is stabiel voor het leven en een behandeling is niet beschikbaar. 
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Effectiviteit van screening 

Voor het opsporen van kleurzinstoornissen worden meestal tests met pseudo-isochromatische platen gebruikt. De 

Ishihara Test is ongetwijfeld de meest verspreide kleurzintest. Deze test is heel gevoelig voor het opsporen van 

roodgroendefecten: 98-99% van de afwijkingen vastgesteld bij onderzoek met de anomaloscoop, de gouden standaard 

in het kleurzinonderzoek, worden met de Ishihara Test herkend. Fout-positieven zijn zeldzaam, en meestal te wijten aan 

onoplettendheid. Voor het onderscheiden van de verschillende roodgroendefecten is de test minder geschikt (19). 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamanese met als doel bestaande risicofactoren voor het hebben van een kleurzinstoornis in kaart te brengen, met 

name het familiaal voorkomen van kleurzinstoornis. 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het consult van de 3
e
 kleuterklas 

Onderzoek van de kleurzin met de Ishiara 6-platen versie. 

Doel: opsporen van een aangeboren kleuzinstoornis en informeren over mogelijk bijkomend onderzoek door een 

kleurendeskundige en over de impact op de studie- en beroepskeuze. 

 

Bij kinderen met bijzondere risico’s: verstandelijke beperking, onderzoek op een leeftijd waarop testafname mogelijk is 

Onderzoek van de kleurzin met de Ishiara 6-platen versie. 

Doel: opsporen van een aangeboren kleuzinstoornis en informeren over mogelijk bijkomend onderzoek door een 

kleurendeskundige en over de impact op de studie- en beroepskeuze. 

 

Bij kinderen met bijzondere risico’s: onbetrouwbaar testresultaat 

Onderzoek van de kleurzin met de Ishiara 6-platen versie in ideale omstandigheden qua belichting (op het centrum). 

Doel: controle ter bevestiging of aanpassing van de resultaten verkregen tijdens een eerdere testafname. 

 

 

Bij kinderen met bijzondere risico’s: anderstalige nieuwkomers (vluchtelingen) 

Onderzoek van de kleurzin met de Ishiara 6-platen versie. 

Doel: opsporen van een aangeboren kleuzinstoornis en informeren over mogelijk bijkomend onderzoek door een 

kleurendeskundige en over de impact op de studie- en beroepskeuze.    
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7.1.1.3  DIEPTEZICHT 

 

Voor dieptezicht is er een wetenschappelijk onderbouwd dossier voor screening en verwijzing. Voor een gedetailleerd 

literatuuroverzicht verwijzen we naar dit dossier (13). 

 

Definitie en voorkomen 

Onder normaal binoculair zien wordt verstaan het gelijktijdig gebruik van beide ogen waardoor elk retinabeeld bijdraagt 

aan de uiteindelijke visuele waarneming die in de hersenen plaatsvindt: er is dus sprake van versmelting van de twee 

oogbeelden tot een hersenbeeld. Daardoor is een combinatie van sensorische en motorische fusie noodzakelijk: 

 Sensorische fusie is het vermogen om twee identieke beelden te versmelten tot één beeld; 

 Motorische fusie is het vermogen om een versmolten beeld te blijven zien tijdens oogbewegingen of te 

verkrijgen door oogbewegingen te maken (bvb convergentie). 

Normaal binoculair zien betekent ook de meest optimale vorm van dieptezicht, namelijk stereoscopisch zicht: dit is het 

vermogen om twee identieke beelden, door elk oog afzonderlijk onder een iets andere hoek waargenomen, te 

versmelten tot één beeld met dieptewaarneming tot gevolg. Het stereoscopisch zicht bestaat dus dankzij een 

geometrische constructie, namelijk de driehoek gevormd door de twee pupillen (ongeveer 6,5 cm uit elkaar gelegen) en 

het fixatiepunt. Indien dit laatste te veraf ligt (vanaf een afstand van vijf meter) brengt dit systeem echter zeer weinig 

bijkomende informatie in vergelijking met het monoculaire zicht (20). 

 

Screening: rationale en methoden 

Het testen van de dieptezicht is enkel zinvol om het reëel bestaan van binoculair stereozicht aan te tonen, wat van 

belang kan zijn bij bepaalde studie- en beroepskeuze. In dit geval is een kwantitatieve bepaling van het dieptezicht 

nodig. 

 Het is dus niet zinvol om een dieptezichttest af te nemen in het kader van de opsporing van amblyopie en 

visuele stoornissen, want een bilaterale visusdaling geeft niet steeds verminderd dieptezicht; 

 Een unilaterale visusdaling gaat niet steeds gepaard met verminderd dieptezicht: detailzicht is immers een 

functie van de kegeltjes van het centrale netvlies, terwijl waarnemen van disparaties in het perifere netvlies 

gebeurt; 

 Bij intermittent strabisme kan het dieptezicht normaal zijn. 

 

 

Diagnose en behandeling 

Voor binoculair stereozien dient de visuele cortex de beelden van linker en rechter oog te versmelten tot één beeld. De 

verschillen tussen de twee beelden worden disparaties genoemd. Stereoscopische tests zijn gebaseerd op dit principe: 

we bieden disparate beelden aan en gaan na of er binoculair stereozien is, d.w.z. in welke mate de twee ogen een 

verschil in afstand tussen voorwerpen kunnen herkennen. Andere vormen van dieptewaarneming vallen buiten deze 

tests. De disparate beelden kunnen worden gerealiseerd door een rood-groen bril (bvb bij de TNO-test), of door 

gepolariseerde glazen (bij de Titmus Stereo test). Om over het binoculair stereozien correct te kunnen oordelen is een 
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kwantitatieve bepaling absoluut noodzakelijk. Bij een normaal dieptezicht kan men een hoek gelijk aan of kleiner dan 60 

boogseconden onderscheiden.  

Bij kinderen verbetert de dieptewaarneming met het ouder worden (21-23). Vóór de leeftijd van 7 à 9 jaar is het 

binoculair stereozicht in ieder geval niet volledig rijp (24) . Op de leeftijd van 8-9 jaar blijken de meeste kinderen met 

een normale visus gemiddeld een hoek van 80 boogseconden te kunnen waarnemen (25). Op welke leeftijd de 

dieptezichtscore zijn ‘volwassen status’ bereikt hangt van de test af (26). In een longitudinaal onderzoek werden 796 

kinderen op de leeftijd van 7, 9 en 11 jaar met de TNO-test onderzocht. Deze studie toont aan dat de meeste kinderen 

op de leeftijd van 11 jaar nog een lichte vooruitgang hadden geboekt in vergelijking met hun vorige scores.  

 

Effectiviteit van screening 

In een recente studie vergelijkt Ohlsson et al de intrinsieke waarde van vijf verschillende tests van dieptezicht indien ze 

als screeningsintrument voor amblyopie en strabisme worden gebruikt (Lang II, Frisby, Randot, Titmus en TNO tests). 

Naast de afname van deze vijf tests werd bij de 1035 twaalfjarige leerlingen ook de gezichtsscherpte onderzocht, de 

covertest, en skiascopie uitgevoerd en de fundusreflex nagekeken. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat alle 

vijf tests voor dieptezicht laag scoren op het gebied van sensitiviteit: van 17% voor de Frisby tot 47% voor de TNO-test. 

Van de 60 kinderen met gekende amblyopie of strabisme waren er 25 gevallen (41,6%) die door geen enkele test 

werden ontdekt, terwijl slechts 8 kinderen door de vijf tests tegelijkertijd werden opgespoord. Op basis daarvan 

concludeert de auteur dat de bestaande dieptezichttests onvoldoende betrouwbare informatie leveren om als 

screeningsinstrument voor amblyopie en strabisme gebruikt te worden (27). 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese met als doel bestaande risicofactoren voor het ontwikkelen van een binoculair zicht te onderkennen, met 

name de aanwezigheid van oogafwijkingen. 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het consult 4
e
 leerjaar 

Onderzoek van het binoculair zicht met de TNO-test. 

Doel:  

 Opsporen van een gestoord stereoscopisch zicht en verwijzen naar de oogarts indien er nog geen 
onderliggende problematiek bekend is; 

 Geven van aangepast advies voor studiekeuze. 

 

Bij kinderen op expliciete vraag 

Doel:  

 Opsporen van een gestoord stereoscopisch zicht en verwijzen naar de oogarts indien er nog geen 
onderliggende problematiek bekend is; 

 Geven van aangepast advies voor studiekeuze. 
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7.1.1.4  GEHOOR  

 

Met betrekking tot screening van gehoorproblemen bij jonge kinderen en gezondheidsbevorderende initiatieven ter 

preventie van lawaaischade bij jongeren is een wetenschappelijk dossier in voorbereiding. 

 

Zoals het dossier nu voorligt is een screening wenselijk om de resterende gevallen van aangeboren gehoorverlies die 

niet door de neonatale screening (d.m.v. Algo) werden opgepikt, te detecteren. De gehoorscreening kan plaatsvinden 

bij kinderen vanaf de 2
e
 kleuterklas d.m.v. een audiometrie. Vanaf die leeftijd is een kind  in principe in staat de test op 

een correcte manier  uit te voeren en kan het voldoende taakspanning aanhouden bij de screening.  

Op andere leeftijden kan een audiometrie worden uitgevoerd op vraag, in functie van bijzondere risicofactoren 

(medische antecedenten) of in het kader van diagnostiek bij taal/spraakontwikkelingsstoornissen. Hier moet worden 

nagegaan of een audiometrie bij voorkeur door het CLB dan wel door een gespecialiseerde dienst dient uitgevoerd te 

worden.  Dit gehooronderzoek op vraag situeert zich in het supplementaire en het individuele van het CLB. 

Op basis van wetenschappelijke evidentie kunnen volgende risicofactoren voor (congenitaal en niet-congenitaal)  een 

gehoorstoornis in een risico-analyse worden opgenomen: 

 Zwangerschapsinfecties (CMV, herpes, rubella, toxoplasmose, syfilis)(congenitaal gehoorverlies); 

 Kinderen die 48u of langer zijn opgenomen op een dienst neonatale intensieve zorgen en/of ernstige neonatale 

indicatoren (o.a. ernstige hyperbilirubinemie leidend tot wisseltransfusie, persisterende pulmonaire 

hypertensie, kunstmatige beademing…); 

 Kinderen met een syndroom dat geassocieerd is met gehoorverlies (door dysmorfie, dysfunctie,..vb. 

neurofibromatose, Usher syndroom, osteoporose,..); 

 Een positieve familiale anamnese voor permanent gehoorverlies op kinderleeftijd (congenitaal  en niet 

congenitaal gehoorverlies); 

 Dysmorfie van hoofd, gelaat, oorschelp en gehoorgang; 

 Postnatale infecties geassocieerd met neurosensorieel gehoorverlies, zoals bacteriële meningitis; 

 Kinderen met neurodegeneratieve aandoeningen; 

 Kinderen met een hoofdtrauma in de antecedenten; 

 Recidiverende of persistente otitis media met effusie gedurende 3 maanden of meer; 

 Kinderen met een ontwikkelingsvertraging/moeilijkheid. 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB (onder voorbehoud) 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese met als doel risicofactoren voor het ontwikkelen van een (congenitale en niet-congenitale) gehoorstoornis bij 

het kind en/of de familie in kaart te brengen (zie hoger voor oplijsting van risicofactoren). 
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Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 2
e
 kleuterklas 

Audiometrisch onderzoek met als doel: 

 Het opsporen van gemiste gevallen van congenitaal gehoorverlies en deze te verwijzen voor controle en het 

opstarten van een gepaste aanpassing en begeleiding; 

 Het opsporen van conductief gehoorverlies bij hoog-risicokinderen ten gevolge van chronische otitis media. 

 

Gezondheidsbevordering  

Voor de preventie van lawaaischade wordt een dossier uitgewerkt dat de waarde van een gehooronderzoek en diverse 

preventiemethodieken in het kader van een gezondheidsbevordering op school onderzoekt. Indien dit wenselijk blijkt 

zal preventie van lawaaischade via het basisaanbod van de school worden gerealiseerd. 

 

Bij kinderen met een bijzonder risico voor het ontwikkelen van gehoorverlies 

(aan te vullen volgens standaard) 

 

Bij kinderen op expliciete vraag 

(aan te vullen volgens standaard) 

 

 

7.1.2 MONDGEZONDHEID 

 

Voor mondgezondheid is er een wetenschappelijk onderbouwd dossier voor screening en verwijzing. Voor een 

uitgebreid literatuuroverzicht verwijzen we naar dit dossier (28). 

 

Definitie  

Het betreft toezicht op de gezondheid van mond en tanden. 

 

Screening: rationale en methoden 

Mondonderzoek, uitgevoerd tijdens de systematische CLB-contacten, zou ertoe moeten leiden dat mondpathologie in 

een vroeger stadium wordt ontdekt met potentiële gezondheidswinst tot gevolg (29). Recent onderschreef de WHO nog 

de mondonderzoeken van kinderen op school: “Screening van tanden en mond maakt vroege detectie en tijdige 

interventies van mondpathologie mogelijk, wat leidt tot substantiële besparingen” (WHO,2003).  

De systematische aandacht voor de mondgezondheid moet eveneens aanzetten tot gedrag dat de mondgezondheid 

bevordert. 
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Diagnose en behandeling 

De diagnose van cariës en andere problemen van de mondgezondheid wordt gesteld door de tandarts die vervolgens 

een gepaste behandeling opstart. 

 

Effectiviteit van screening 

Alhoewel de rationale voor toezicht van de mondgezondheid duidelijk is, werd hierover (ook internationaal) weinig 

onderzoek uitgevoerd. Voor zover ons bekend werd er in Vlaanderen nooit onderzocht wat de impact is van de 

mondonderzoeken uitgevoerd door de CLB-artsen op de mondgezondheid van de leerlingen. Informatie over effectief 

tandartsbezoek door kinderen na verwijzing door de CLB-arts is schaars. In het kader van een eindwerk van de 

masteropleiding jeugdgezondheidszorg werd de verwijspolitiek in twee centra Medisch Schooltoezicht geëvalueerd 

(30). Van de 1505 kinderen (uit kleuter-, lager, secundair, bijzonder kleuter- en bijzonder lager onderwijs) die in de 

periode 1 oktober -31 december 1999 een preventief medisch onderzoek kregen, werden er 338 kinderen voor 1 of 

meer redenen verwezen, wat resulteerde in 428 verwijzingen. Negentien procent van de 78 kinderen die naar de 

tandarts verwezen werden, brachten een verwijsbrief terug naar het Medisch Schooltoezicht. Na het versturen van een 

herinneringsbrief naar de ouders steeg dat percentage tot 35%. Er zijn geen aanwijzingen dat de resultaten in het CLB, 

nu meer dan 10 jaar later, beter zijn. 

Ook uit internationale literatuur blijkt dat slechts 12 tot 53 % van de kinderen die na een schoolonderzoek werden 

verwezen naar de tandarts ook effectief de tandarts hebben geconsulteerd. De hogere percentages werden maar 

bereikt na extra opvolging, wat er volgens de auteurs op wijst dat tandartsbezoek niet alleen afhankelijk is van de kennis 

van mondproblemen, maar bijvoorbeeld ook van motivatie. 

De groep van Milsom deed een grondig onderzoek naar de effectiviteit van mondonderzoeken uitgevoerd door 

schooltandartsen bij Britse kinderen (29) (31). In totaal werden 13570 6- tot 9-jarige kinderen twee keer gezien door de 

schooltandarts. De test-kinderen werden na het eerste contact op basis van bepaalde criteria (afhankelijk van de 

testgroep waartoe ze behoorden) verwezen naar de tandarts, terwijl er bij de kinderen van de controlegroep geen 

interventie (d.i. verwijzing) was. Vier maanden na het eerste onderzoek werden zowel test- als controlekinderen 

opnieuw gezien door de schooltandarts. De gegevens van het tweede contact met de schooltandarts leerden dat er 

geen significante verschillen in het voorkomen van onbehandelde cariës waren tussen de test- en controlegroepen. Ook 

het voorkomen van sepsis, de aanwezigheid van grote hoeveelheden tandplaque of tandsteen was niet significant meer 

gedaald bij de kinderen van de testgroepen. Mondonderzoeken op school waren niet alleen niet effectief in het 

reduceren van actief tandbederf, ze slaagden er evenmin in om kinderen bij hun eigen tandarts te krijgen. Bovendien 

slaagde de screening er niet in om kinderen van kansengroepen ook effectief te laten behandelen door de tandarts (31). 

In een Noord-Ierse interventiestudie bleek daarentegen dat men door middel van mondonderzoek op school kinderen 

(en hun ouders) kon stimuleren naar hun eigen tandarts te gaan voor behandeling (van de kinderen). In vergelijking met 

een controlegroep bleek dit positief effect van mondonderzoek op school significant te zijn bij kinderen van werkloze en 

hoog opgeleide ouders (32). Volgens de auteurs geeft vooral het goede resultaat binnen de socio-economisch zwakste 

groep aan dat de kloof in mondgezondheid kan verkleind worden door screening op school. Belangrijke 

methodologische problemen van deze studie, zoals de lage response rate van een bevraging van ouders over 

tandartsbezoek, en de mogelijke “information bias” en “recall bias” verbonden aan deze bevraging, hypothekeren deze 

bevindingen. 

Om het effect van screening bij kinderen op de mondgezondheid op lange termijn te onderzoeken zou er een 

prospectief onderzoek moeten opgezet worden, waarbij eveneens rekening gehouden wordt met mogelijk 

beïnvloedende factoren (bv. voeding, mondhygiënegewoonten, socioeconomische variabelen, etc.). Op die manier kan 
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de wetenschappelijke evidentie voor het uitvoeren van screening van de mond in het kader van een preventief medisch 

onderzoek op school uitgebouwd worden (33). 

Feit is wel dat de gewoonte om van kindsbeen af naar de tandarts te gaan en de houding van ouders tegenover het 

tandartsbezoek een belangrijke invloed hebben op het tandartsbezoek op latere leeftijd. Volgens de studie van Gratrix 

(34) had verwijzing na screening een belangrijker invloed op tandartsbezoek dan bijvoorbeeld de sociale achtergrond 

van het kind. Vandaar dat de auteurs adviseren om in scholen waar slechts weinig kinderen regelmatig naar de tandarts 

gaan, de frequentie van de screening op te drijven. De realiteit leert immers dat die kinderen die het minst geneigd zijn 

om op jonge leeftijd naar de tandarts te gaan, nu net de grootste kans lopen om tandbederf te krijgen (35).  

Een Amerikaanse studie bracht aan het licht dat de kosten die gemiddeld genomen aan mondzorg besteed worden, 

kleiner zijn voor kinderen die al op jonge leeftijd preventieve zorgen kregen (36). 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Bevraging van gewoonten die een invloed hebben op de mondgezondheid 

Mondonderzoek met als doel: 

 Evaluatie van de mondhygiëne; 

 Detectie van manifeste cariës. 

Verwijzen naar de tandarts  

 Indien er geen tandartsonderzoek was gedurende het afgelopen jaar; 

 Bij slechte mondhygiëne; 

 Bij duidelijke tekenen van tandbederf; 

 Bij problemen met afbouwen van de fopspeen of duim. 

 

Bij alle kinderen tijdens de systematische opvolgcontacten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs 

Bevraging van gewoonten die een invloed hebben op de mondgezondheid. 

Motiveren tot verder zetting van de goede gewoonten, met name het jaarlijks tandartsbezoek en de poetsbeurten. 

 

Bij kinderen met bijzondere risico’s, met name:  

 Leerlingen uit het bijzonder onderwijs; 

 Kansenleerlingen; 

 Leerlingen die niet naar de tandarts gingen in de afgelopen 12 maanden; 

 Vermoeden van cariës; 

 Pathologie bij het vorige contact; 
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 Eerder nog geen onderzoek gekregen in het CLB; 

 Pijnklachten. 

Mondonderzoek met als doel: 

 Evaluatie van de mondhygiëne; 

 Detectie van manifeste cariës; 

Verwijzen naar de tandarts  

 Indien er geen tandartsonderzoek plaatsvond tijdens het afgelopen jaar; 

 Bij slechte mondhygiëne; 

 Bij duidelijke tekenen van tandbederf. 

 

Bij leerlingen op expliciete vraag 

 

7.1.3 MONITORING VAN DE GROEI 

 

Voor groei is er een onderbouwd wetenschappelijk dossier voor screening en verwijzing. Voor een uitgebreid 

literatuuroverzicht verwijzen we naar dit dossier (37). 

 

7.1.3.1  GESTALTE, GEWICHT, HOOFDOMTREK (INDICATOREN: MEETRESULTATEN EN BESCHRIJVING BIJZONDERE 

MORFOLOGIE) 

 

Definitie  

Gestalte, gewicht en hoofdomtrek zijn indicatoren van de algemene gezondheid en het 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 
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leeftijd. Wanneer het individuele groeipatroon van een kind percentiellijnen op de groeicurve kruist, hoeft dit in deze 

vroege 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.  

Vanaf 2 à 3 jaar tot aanvang van de puberteit verwachten clinici dat een kind min of meer gestroomlijnd groeit tot 

wanneer de groeispurt aanvangt. Het overbruggen van méér dan een interpercentielbreedte wordt in deze 

leeftijdsperiode in principe niet verwacht en zal de clinicus steeds alert maken voor onderliggende pathologie die 

oorzaak kan zijn van groeivertraging of groeiversnelling. De normale groei verloopt in werkelijkheid niet lineair maar wel 

in schokjes: de groei versnelt en rust vervolgens uit.  Toch bestaat er een inherente drang om eenzelfde groeipatroon te 

volgen.  Zo zullen kinderen na ernstige ziekte, prematuriteit of adoptie uit een ontwikkelingsland een inhaalgroei (catch-

up) vertonen.  Dit inhaalmanoeuvre stopt wanneer het eigen groeipatroon opnieuw wordt hersteld. 

Tijdens de puberteit versnelt  het groeiproces opnieuw: de groeisnelheid neemt toe en men spreekt van een groeispurt.  

Dit proces wordt gestuurd door hormonen, in het bijzonder de gonadale steroiden en het groeihormoon, maar 

uiteraard ook door alle orgaansystemen. 

De puberteit start bij elk kind op een ander moment.  Daarom zijn de klassieke groeicurven moeilijk hanteerbaar voor 

deze leeftijdsgroep. Omdat de curven zijn opgesteld aan de hand van transversale metingen (dit zijn momentopnamen) 

en omdat het reële moment waarop de groeiversnelling optreedt, varieert tussen ± 8 en 14 jaar, mag de individuele 

groeilijn percentiellijnen kruisen zonder dat hier een pathologische betekenis aan moet worden toegekend
4
.  Het 

opwaarts of neerwaarts overbruggen van centiellijnen kadert in een klinische sequens van ontwikkeling van secundaire 

geslachtskenmerken. Daarom moeten de meetresultaten steeds in dit kader worden geïnterpreteerd.   

Naast de 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 jaarlijkse toename in lengte”. Deze zijn 

opgesteld voor jongens en meisjes apart en laten toe om de groei van een kind over intervallen variërend tussen 10 en 

14 maanden 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 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 

                                                                 

4
 Het al dan niet kruisen van percentiellijnen in de eerste drie levensjaren wordt gestuurd door het groeipotentieel van 

het jonge kind. Het kruisen van centielen tussen ± 8 en 14 jaar is het gevolg van een tekortkoming bij het opmaken van 

de groeicurven.  Door gebruik te maken van cross-sectionele data die enkel gebaseerd zijn op de leeftijd, brengt men 

data samen van kinderen in verschillende stadia van pubertaire ontwikkeling en groeispurt.  Hierdoor worden uitersten 

uitgevlakt.  
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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. 

 

Monitoring: rationale 

Er is een algemeen maatschappelijk belang voor het opvolgen van de groei van kinderen. Groei is een belangrijke 

gezondheidsindicator die niet alleen uitdrukking geeft aan de kwaliteit van leven van een populatie maar ook een 

reflectie is van het gebruik van beschikbare voorzieningen.   

De interpretatie van biometrische gegevens in het licht van klinische bevindingen is een belangrijke methode in de  

tijdige detectie van aandoeningen die de groei verstoren. 

Hier onderscheidt men: 

 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; 

 Bij groeivertraging zonder duidelijke oorzaak (uitsluitingsdiagnose) spreekt men van idiopathische 

groeiachterstand.  

Verder kan men stellen dat een studie van de groei een essentieel onderdeel is van de klinische beoordeling van elk kind 

dat zich aanbiedt met een zwakke gezondheid, een gestoorde ontwikkeling, onverklaarde klachten of twijfels over het 

emotionele en sociale welzijn. 

De regelmatige contacten, waartoe groeimonitoring aanleiding geeft, zijn geschikte momenten voor individueel overleg 

met ouders en kinderen over diverse aspecten van gezondheidsopvoeding.  Naarmate kinderen ouder worden, groeit 

de persoonlijke interesse in hun groei en mogelijke eindgestalte. Omgekeerd stellen experts dat elk contact met kind en 

ouders aanleiding moet zijn tot wegen en meten. 

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 die verantwoordelijk is 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).  
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Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese met bijzondere aandacht voor geboortelengte en -gewicht, zwangerschap, de peri- en postnatale periode 

met het oog op detectie van risicofactoren. 

Familiale anamnese met aandacht voor gestalte en gewicht van de ouders, vereist voor een correcte interpretatie van 

het groeipatroon van het kind. 

Meten van de hoofdomtrek, tenzij bekend uit voorgaand preventiedossier (K&G). 

Doel: kennisname van een mogelijke indicator voor een verstoorde ontwikkeling. 

Meten van gestalte en gewicht gevolgd door een interpretatie van het  groeipatroon aan de hand van de Vlaamse 

groeicurven. 

Doel: 

 Tijdige detectie van een verstoord groeipatroon, een te kleine of te grote gestalte, met bijzondere alertheid 

voor Turner syndroom en groeihormoondeficiëntie; 

 Tijdige detectie van eet- en gewichtsproblemen. 

Klinische inspectie van morfologische kenmerken. 

Doel: kennisname van een mogelijke indicator voor een verstoorde ontwikkeling. 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van de opvolgcontacten: 3
e
 kleuterklas, 2

e
 leerjaar, 4

e
 leerjaar, 6

e
 leerjaar, 

leeftijdscohorten 13j6m (♀)/14j (♂) en het 5
e
 secundair onderwijs 

Anamnese met als doel het risicoprofiel aan te passen door kennis van bestaande risicofactoren en signalen op te 

vangen van risicoprocessen. 

Meten van gestalte en gewicht gevolgd door een interpretatie van het  groeipatroon aan de hand van de Vlaamse 

groeicurven (2004). Verwijzen naar de behandelende arts volgens criteria beschreven in de standaard (37;38). 

Klinische inspectie van morfologische kenmerken. 

Doel: kennisname van een mogelijke indicator voor een verstoorde ontwikkeling. 

 

Kinderen met bijzonder risico: kleine of grote gestalte, verontrustende groeiversnelling of groeivertraging 

Meten van gestalte en gewicht gevolgd door een interpretatie van het  groeipatroon aan de hand van de Vlaamse 

groeicurven (2004). Verwijzen naar de behandelende arts volgens criteria beschreven in de standaard (37). 
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7.1.3.2  PUBERTEIT (INDICATOREN: P,G,T EN B-SCORE)  

 

De meest recente Vlaamse groeicurven (gepubliceerd in 2004) zijn aangevuld met leeftijdsreferenties uitgedrukt in 

percentielen, voor de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken, met name de borstontwikkeling, menarche, 

pubisbeharing, het teelbalvolume en het uitzicht van de genitalia bij de jongen. 

De ontwikkeling van de puberteit is een integraal onderdeel van de groei van jongeren, gestuurd door 

gemeenschappelijke hormonale processen (gonadale steroïden). Voor een correcte interpretatie van de groei in de 

pubertaire leeftijd (vanaf 8 jaar voor meisjes, vanaf 9 jaar voor jongens) is kennis van de pubertaire score vereist om 

onderscheid te kunnen maken tussen een normaal en afwijkend groeipatroon. 

 

Monitoring: rationale 

Het gemeenschappelijke fysiologisch proces van groei en puberteit, vereist het onderzoek van de secundaire 

geslachtskenmerken aanvullend bij het wegen en meten van de adolescent. Kennis van de pubertaire score laat toe te 

differentiëren tussen een ‘pseudogroeivertraging’ door een relatief late timing van de puberteit en een groeivertraging 

verdacht voor pathologie. 

In het kader van een te kleine of te grote gestalte, laat kennis van de pubertaire score toe een gepast advies te 

formuleren met betrekking tot de verwijzing voor eindlengtevoorspelling en eventuele behandeling. 

Door controle van de pubertaire ontwikkeling kunnen gevallen van late puberteit tijdig worden geïdentificeerd en 

verwezen voor verdere diagnostiek en behandeling. Tweeënenhalf procent van de jongeren heeft te kampen met een 

late puberteit (39). Hiervan zal 95% fysiologisch zijn of te wijten aan een constitutionele achterstand in groei en 

puberteit, maar 5% kent een onderliggende pathologie, waaronder het syndroom van Turner (1/2500) en syndroom van 

Klinefelter (1/500 à 1/1000)(40). 

Voor meisjes met het syndroom van Turner is een zo vroeg mogelijke diagnose niet alleen vereist met het oog op een 

gunstigere eindgestalte door behandeling, maar eveneens omwille van de diverse geassocieerde orgaanmalformaties 

en impact op het proces van leren en studeren. Door de grote fenotypische variatie wordt de diagnose vaak laat gesteld 

en is het uitblijven van een pubertaire ontwikkeling nog een ultiem signaal. 

In tegenstelling tot het syndroom van Turner, is een verstoorde groei minder specifiek voor het syndroom van 

Klinefelter. Morfologische kenmerken, signalen van een verstoorde taal&spraakontwikkeling, sociale en emotionele 

problemen, in combinatie met een afwezige puberteit, kunnen aanleiding geven tot een gerichte verwijzing en 

diagnose. 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese met bijzondere aandacht voor geboortelengte en -gewicht, zwangerschap, de peri- en postnatale periode 

met het oog op detectie van risicofactoren. Familiale anamnese met aandacht voor een te vroege of te late puberteit bij 

de ouders, vereist voor een correcte interpretatie van het groeipatroon van het kind. 
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Bij alle kinderen ter gelegenheid van het de systematische contacten van het 4
e
 leerjaar en de leeftijdscohorten 13j6m 

(♀)/14j (♂) en 16 jarigen 

Anamnese met als doel het risicoprofiel aan te passen door kennis van bestaande risicofactoren en eventuele 

ontwikkeling van risicoprocessen. 

Controle van de secundaire geslachtskenmerken (uitgedrukt in indicatoren, B-, P-, T-, G-scores en menarchedatum). Doel 

is informeren over de status van groei en ontwikkeling en verwijzen bij te late of abberante ontwikkeling van de 

puberteit. 

 

Jongens met risico op vertraagde/verlate puberteit (T4G2 op 14j) 

Controle van de secundaire geslachtskenmerken. Doel is te informeren over de status van groei en ontwikkeling en te 

verwijzen bij te late of afwijkende ontwikkeling van de puberteit. 

 

7.1.4 CRYPTORCHIDIE 

 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op literatuurstudie en expertadvies. 

 

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 (primaire cryptorchidie). Op de leeftijd van 3 maanden is dit cijfer, 

dankzij spontane indaling bij 70% van de gevallen gedaald tot 1-2%. Bij vroeggeboorte stijgt de prevalentie tot 30%.  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 (41). Dit 

fenomeen, dat recent frequenter wordt geobserveerd, wordt “ascensus testis” genoemd (secundaire cryptorchidie). 

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 

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 (42). 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) (43).  

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, aangezien onderzoek leert dat 

vroegtijdige interventie dit risico kan verminderen.  
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Bij de secundaire niet-ingedaalde teelbal zou het risico op teelbalkanker en infertiliteit minder groot zijn omdat er geen 

primaire schade is opgelopen tijdens de zwangerschap en de tijd voorafgaand aan de ascensus. 

 

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. 

 

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
5
 heeft voor wat betreft de indaling van de 

testis, wordt aan deze behandeling slechts een aanbeveling graad C
6
 toegekend, omdat ze celdood kan veroorzaken en 

bijgevolg nefast kan zijn voor de toekomstige fertiliteit. 

De European Society for Paediatric Urology (44) en de Nordic Consensus on treatment of undescended testes (45) 

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 de 

aanbeveling van de Nordic Consensus. De succesgraad van deze procedure zou oplopen tot 92%. 

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 (46). 

Over het beleid bij verworven niet-ingedaalde testis bestaat minder eensgezindheid dan voor de congenitale vorm. Met 

uitzondering van de Nederlandse JGZ richtlijn, wordt over het algemeen aanbevolen om voor het verwijsbeleid geen 

onderscheid te maken tussen aangeboren en verworven vormen van niet-scrotale testis. Dit betekent met andere 

woorden dat een heelkundige correctie zo snel mogelijk dient te gebeuren, ten allen tijde voor de puberteit. 

Na expertoverleg wordt besloten om bij de start van de schoolloopbaan (1
e
 kleuters, 3-4 jaar) een nazicht uit te voeren 

om gemiste cases van primaire cryptorchidie en jonge cases van secundaire cryptorchidie op te sporen. Een tweede 

controle prepubertair wordt voorgesteld. 

                                                                 

5
 Evidence level 1, betekent dat er minstens één gerandomiseerde gecontroleerde studie de stelling onderbouwt. 

6
 Aanbeveling graad C, betekent dat er wel wetenschappelijke evidentie is voor de aanbeveling maar dat de voordelen 

(in casu de behandeling met HCG) en de risico’s (in dit geval de celdood) dicht bij elkaar liggen. 
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Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle jongens ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese met bijzondere aandacht zwangerschap, de peri- en postnatale periode met het oog op detectie van 

risicofactoren. 

 

Bij alle jongens ter gelegenheid van het systematische contact van het 4
e
 leerjaar 

Onderzoek van het scrotum ter controle van de aanwezigheid van beide teelballen met als doel te verwijzen voor 

behandeling bij afwezigheid van 1 of beide testes. 

 

7.1.5 VARICOCOELE 

 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op literatuurstudie en expertadvies. 

 

Definitie en prevalentie 

Anatomisch is een varicocele veroorzaakt door een klepdysfunctie van de vena spermatica waardoor er pooling ontstaat 

in de plexus pampiniformis. Dit komt eerder voor in de linker dan in de rechter vena spermatica omwille van de 

anatomische asymmetrie. Het komt zelden voor bij jongens onder de 10 jaar, en neemt progressief toe in de 

adolescentie. De prevalentie schommelt tussen de 15 à 20 % bij adolescenten en volwassenen. Het komt meestel 

unilateraal voor (78-93% van de gevallen) (47). 

Het ontstaansmechanisme is onvoldoende gekend. De aanwezigheid van een varicocele kan schade veroorzaken in het 

testiculair weefsel met eventueel een verlies aan spermakwaliteit. Histologische en endocrinologische afwijkingen zijn 

beschreven evenals een verlies aan testikelvolume. Of al deze veranderingen aanleiding geven tot infertiliteit is nog 

onduidelijk. 

 

Diagnose en behandeling 

De diagnose van varicocele wordt gesteld door klinische inspectie van het scrotum al dan niet met een Valsalva 

manoever. Er worden 3 graden beschreven: 

 Graad I: enkel voelbaar bij Valsalva; 

 Graad II: palpabel zonder Valsalva; 

 Graad II: zichtbaar zonder Valsalva. 

De diagnose kan worden aangevuld met ultratonenonderzoek. 
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De behandeling bestaat uit een ligatie of occlusie van de vena spermatica. Er is geen evidentie dat een behandeling op 

jonge leeftijd de andrologische uitkomst op volwassen leeftijd verbetert. Er zijn wel positieve effecten beschreven op  

histologisch vlak en op het testisvolume maar over het gunstig effect op de fertiliteit is er geen eensgezindheid. 

De consensus groeit dat een behandeling van varicocele slechts wenselijk is in het kader van een onvervulde kinderwens 

op voorwaarde dat de varicocele palpapel is, de spermakwaliteit effectief gedaald, de infertiliteit van het koppel 

gedocumenteerd is en niet te wijten is aan een probleem bij de vrouw (tenzij behandelbaar) (48). 

 

Screening:  

Screening is slechts zinvol wanneer er aan een aantal criteria wordt voldaan met betrekking tot de aandoening, de test, 

de behandeling en het screeningsprogramma. 

Niettegenstaande varicocoele een hoogprevalente aandoening is, wordt niet voldaan aan de verschillende belangrijke 

criteria voor screening: 

 De morbiditeit, in het bijzonder het effect van een varicocele op de fertiliteit staat ter discussie; 

 Het gunstig effect van een behandeling op jonge leeftijd voor de latere fertiliteit is twijfelachtig. Over het effect 

van een behandeling op het moment van een onvervulde kinderwens is meer eensgezindheid, op voorwaarde 

dat naast de aanwezigheid van varicocele ook aan een aantal andere criteria wordt voldaan; 

 Uit literatuur blijkt dat er geen sluitende richtlijnen  zijn voor een beleid volgend op een positieve screening op 

jonge leeftijd. Dit heeft voor gevolg dat een verwijzing aanleiding geeft tot (herhaalde) bijkomende contacten 

en eventueel onderzoek, mogelijks zelfs een nutteloze behandeling. De impact hiervan op het emotioneel 

welbevinden van de jongeren mag hierbij niet worden onderschat. 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

Op basis van het voorgaande en na expertoverleg wordt besloten dat er op dit ogenblik onvoldoende argumenten zijn 

voor een systematische screening naar varicocele bij mannelijke adolescenten. 

 

7.1.6 SCOLIOSE  

 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op literatuurstudie. Expertadvies moet nog worden toegevoegd. 

 

Definitie en voorkomen 

Scoliose is een zijdelingse kromming van meer dan 10° van de wervelkolom, gepaard gaand met een vertebrale rotatie 

(gibbus). Dit moet onderscheiden worden van de niet-structurele of functionele scoliose die verdwijnt bij het voorover 

buigen en waarbij klinisch en radiologisch geen rotatie en geen structurele afwijkingen te zien zijn. Het gaat in dit geval 

meestal om een compensatie van een beenlengteverschil. 
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Naar oorsprong deelt men de scoliose in als een 

 Congenitale scoliose 10% (oorzaak bekend); 

 Paralytische scoliose 10% (oorzaak bekend); 

 Idiopathische scoliose (80 % van scoliosen in huisartsenpraktijk). Bij deze vorm is de onderliggende oorzaak 

onbekend. Idiopathische scoliose komt voor in de thoracale en de lumbale wervelkolom. Afhankelijk van de 

leeftijd van het ontstaan worden drie typen onderscheiden: 

o infantiele scoliose (0-3 jaar), komt vooral voor bij jongens en verdwijnt meestal spontaan; 

o juveniele scoliose (3-10 jaar), komt eerder voor bij meisjes, kent soms een spontane resorptie maar 

evolueert eerder naar behandelnood; 

o adolescentiescoliose (vanaf 10 jaar), prevalentie 2-4%. 

De prevalentie van (thoracale) scoliose in de volwassen bevolking is gebaseerd op bevolkingsonderzoek voor 

tuberculose en ligt tussen 1% en 2%. De prevalenties uit schoolscreeningsprogamma’s variëren van 2% tot 16%. Dit is 

afhankelijk van de gebruikte methode om de diagnose te stellen en het criterium waarbij de screeningstest positief 

genoemd wordt (49). 

De prevalentie volgens de graden van de curvatuur is (50): 

 < 10° komt voor bij 1.5 tot 3% van de populatie; 

 20° - 30 °  bij 0.3 tot 0.5%; 

 > 30° bij 0.2 tot 0.3%. 

 

De gevolgen 

Men spreekt van progressie bij een toename van 5° op twee opeenvolgende röntgenfoto's bij bochten van 20º en meer, 

en van 10° en meer bij bochten kleiner dan 20° . De progressie van de scoliose wordt ondermeer bepaald door het 

geslacht, de leeftijd, de botrijping, de plaats van de bocht. Zo ziet men dat meisjes 10 maal meer kans hebben op 

progressie dan jongens en dat een snelle groeispurt de progressie kan aanwakkeren. Thoracale bochten in de 

wervelkolom vertonen het hoogste risico van progressie . 

Bij adolescenten kunnen afwijkingen van de wervelkolom en de behandeling ervan psychologische en emotionele 

problemen geven. Hun gevoel van eigenwaarde kan hierdoor verminderen en zij kunnen zich ernstig zorgen maken over 

wat anderen van hen zullen denken. Bij volwassenen kan ernstige scoliose rugpijn, hart- en longproblemen, en psycho-

sociale en en economische problemen veroorzaken  (49). 

 

Diagnose en behandeling 

De diagnose wordt gesteld aan de hand van klinische tekens en de ‘Adam’s forward bending test’, waarbij eventueel de 

gibbus kan worden geobjectiveerd door het gebruik van een scoliometer, de moiré-topografie of de 

gibbushoogtemeter. 

Het klinische vermoeden van scoliose zal worden gecontroleerd met radiografisch onderzoek om de Cobbse hoek te 

meten, die een maat is voor de ernst van de curvatuur. 
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De behandeling bestaat uit houdingsadvies, het dragen van braces of heelkunde. Behandeling wordt geadviseerd vanaf 

een Cobbse hoek groter dan 20 à 25°. Heelkunde wordt overwogen vanaf 40° en eerder bij thoracale afwijkingen. 

 

Effectiviteit van de screening 

Er is controverse aangaande de zinvolheid van systematische screening.  

In een aanbeveling verzet de US Preventive Services Task Force (USPSTF) zich tegen het systematisch screenen van 

asymptomatische adolescenten omdat er volgens de beschikbare wetenschap geen bewijs is dat screening er in slaagt 

om de gevallen van scoliose vroeger te detecteren dan zonder screening. Bovendien zou de detectie aan de hand van de 

‘forward bending test’ inaccuraat zijn en zou de opvolging van de geïdentificeerde gevallen onvoldoende zijn. 

In haar rapport stelt de USPSTF ook dat slechts een kleine groep van adolescenten een gezondheidsvoordeel haalt uit de 

behandeling omdat slechts een klein aandeel van de door screening gedetecteerde gevallen werkelijk evolutief zijn. De 

gevallen van scoliose die effectief heelkunde behoeven, zouden ook zonder screening worden gedetecteerd. Het nadeel 

van vroegtijdige detectie werd gezocht in de onnodige verwijzing voor onderzoek en behandeling, meestal met braces 

(51). 

Concluderend stelt de USPSTF dat de nadelen van een systematische screening bij adolescenten naar scoliose de 

potentiële voordelen overtreffen en wijst bijgevolg een screeningsprogramma af. 

In reactie daarop publiceerde de International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) 

in 2007 een consensusdocument waarin ze pleiten voor een verderzetting van de schoolscreening naar scoliose (52). 

Hoewel ze erkennen dat de voorspellende waarde van de huidige screeningsmethode erg laag is (voor elke scoliose van 

>10° worden er 1-5 vals positieve cases geteld; voor elke casus > 20° zijn er 3-24 vals positieven) en er bijgevolg teveel 

jongeren worden verwezen, doet ze een voorstel tot optimalisering van een screeningsprogramma. 

Het screeningsprogramma zou moeten focussen op het identificeren van de jongeren at risk voor het ontwikkelen van 

een scoliose die vroeg of laat een behandeling vereist en NIET op het identificeren van jongeren met een louter klinisch 

zichtbare misvorming. De rationale hierachter is dat de oppervlakkig zichtbare misvorming (door forward bendingtest 

en sciolometrie) inaccuraat de radiografische omvang van de scoliose voorspelt. 

In hun richtlijn wordt gesteld dat behandeling pas moet starten vanaf een  cobbse hoek >30°. Dit betekent dat het 

verwijscriterium na screening valt op  7° gemeten met de scoliometer. Volgens dit criterium verwacht men 3% 

verwijzingen. 

Factoren die de prognose bepalen, in het bijzonder het risico op progressie, zijn geslacht (meisjes > jongens), leeftijd bij 

menarche (relatief laat), leeftijd en intensiteit van de groeispurt en de mate van misvorming. Deze factoren worden 

door de orthopedisch chirurg eveneens afgewogen bij de beslissing om al dan niet over te gaan tot radiografisch 

onderzoek. 

Als standaardmethode beveelt men een scoliometrie aan in zittende positie om zo de impact van een 

beenlengteverschil of een bekkenkanteling te elimineren.  

Gewogen aan de criteria voor screening beveelt de Nederlandse JGZ-standaard aan om niet met een 

screeningsprogramma te starten, daar waar het actueel niet plaats vindt en het programma verder te handhaven waar 

het actueel loopt. 

 

 



State of the art Preventieve Gezondheidszorg in de Centra voor Leerlingenbegeleiding  

december 2010 

 

 
49 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB (onder voorbehoud van advies na 

expertoverleg) 

 

Bij alle meisjes ter gelegenheid van het systematisch cohorteonderzoek op leeftijd 13j6m/ alle jongens ter gelegenheid 

van het cohorte-onderzoek op leeftijd 14j 

Anamnese: identificeren van risicofactoren voor scoliose (scoliose in de familie, rijping, menarche, trauma's waaronder 
doorgemaakte fracturen en operaties aan de onderste ledematen) 

Onderzoek: methodiek nog uit te werken (cfr. standaard JGZ Nederland, SOSORT guidelines) met als doel jongeren te 

identificeren met een bijzonder risico op het ontwikkelen van scoliose die vroeg of laat een behandeling vereist. 

 

Bij meisjes met een bijzonder risico (een scoliometrie < 7°, late groeispurt, late menarche) ter gelegenheid van het 

systematisch cohorteonderzoek op leeftijd van 16 jaar. 

Onderzoek: methodiek nog uit te werken (cfr. standaard JGZ Nederland, SOSORT guidelines) met als doel controle op de 

ontwikkeling van een klinisch zichtbare scoliose of op de evolutie van een eerder vastgestelde maar minimale afwijking. 

 

7.1.7 HARTAFWIJKINGEN 

 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op de JGZ-richtlijn ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 

jaar (update 2010)’ (53) 

 

Definitie 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. De 

levensbedreigende afwijkingen worden meestal opgemerkt bij de geboorte.  

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 . 

Afwijkingen die leiden tot problemen in de eerste levensweken en -maanden komen in aanmerking voor screening in 

het consultatiebureau van Kind & gezin. Geschat wordt dat direct na de geboorte en in de eerste levensweken ongeveer 

50% van de afwijkingen ontdekt wordt. 
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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 

De screening naar aangeboren hartafwijkingen bestaat uit de anamnese en het lichamelijk 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 de leeftijd van 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. 

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 niet steeds éénduidig 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.  

Het mag duidelijk zijn dat het belang van screening zich vooral in de eerste levensweken en maanden situeert. De kans 

om bij schoolkinderen nog afwijkingen te vinden is zeer gering en wordt daarom ook niet meer aanbevolen. De 

Nederlandse JGZ-standaard voor ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ beveelt aan om de 

opsporing van hartafwijkingen op te nemen als onderdeel van het systematisch preventief onderzoek tot de leeftijd van 

3 à 4 jaar (53). 
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Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese met bijzondere aandacht voor risicofactoren (aangeboren hartlijden bij één van de ouders, broer, zus, intra-

uteriene infecties, obesitas, en/of diabetes bij moeder, afwijkingen in andere orgaansystemen bij het kind) voor het 

ontstaan van en klachten suggestief voor aangeboren hartafwijkingen (snelle vermoeidheid bij inspanning zoals 

(trap)lopen, fietsen, in vergelijking met leeftijdsgenoten, pijn in de benen, herhaalde onderste luchtweginfecties). 

Lichamelijk onderzoek bestaande uit: 

 Beoordeling van de groeicurven (gewicht en lengte) (alle leeftijden); 

 Inspectie met aandacht voor huidkleur (bleekheid, cyanose, transpiratie, doorbloeding), voor dysmorfe 

kenmerken (denk aan velocardiofaciaal syndroom, Loeys-Dietz syndroom-verhemelte en huig), voor de thorax ; 

 Palpatie van de arteriae femorales (en eventueel andere arteriën) met de vingertoppen van de vingers 2, 3 en 

4; 

 Auscultatie. Op vier plaatsen op de voorste thoraxwand, met de membraanzijde van de stethoscoop, indien 

mogelijk bij een liggend kind, met name: 

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 

Doel is te verwijzen voor diagnose en eventuele behandeling bij de vaststelling van elementen die suggestief zijn voor 

een aangeboren hartafwijking. 

 

Bij kinderen met een bijzonder risico: adoptiekinderen, asielzoekers en vluchtelingen 

Omdat, 

 ongeveer 10% van jonge asielzoekers een chronische aandoening blijkt te hebben, waaronder ook 

hartafwijkingen; 

 de gezondheidszorg in het land van herkomst niet altijd goed georganiseerd is; 

 kans op verworven hartziekte (endocarditis door streptococcus type A) hoog is; 

 consanguïniteit voorkomt; 

 diverse infectieziekten voorkomen; 

 er een lage vaccinatiegraad is (rubella). 

is een anamnese en een lichamelijk onderzoek ter gelegenheid van een systematisch contact op latere leeftijd 

aanbevolen. 
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Bij kinderen met een gekende hartafwijking  

Start van een traject met het oog op de functionele integratie van het kind op school. 

 

7.1.8 ONTWIKKELING VAN KINDEREN 

 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op literatuurstudie en expertadvies. 

 

Definitie en voorkomen 

Er is geen éénduidige omschrijving van wat ontwikkelingsproblemen zijn. Het betreft een brede waaier van mogelijke 

problemen in diverse ontwikkelingsdomeinen, zoals 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.  

In het Slotadvies van de Landelijke Commissie VTO (Nederland, 1988) (54) 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 (55) 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 (56). Bij 

jongens ligt de prevalentie hoger dan bij meisjes.  

 

Tijdige 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. 

Omdat ontwikkeling een continu proces is, zou monitoring een meer geschikte methodiek zijn om het stadium van het 

ontwikkelingsproces en de kwaliteit van de ontwikkeling te beoordelen ware het niet dat er actueel geen betrouwbaar 

en gevalideerd instrument bestaat, noch een unieke meetbare indicator, die op haalbare en herhaalde wijze in het 

kader van een relatief kort contact door het CLB kan worden ‘opgemeten’. 

Waar men tijdens de opvolgcontacten in het eerste levensjaar de focus legt op WAT het kind op een bepaalde leeftijd 

presteert, verschuift de aandacht van de onderzoeker na het 1
e
 levensjaar naar HOE (de kwaliteit) het kind een 

bepaalde activiteit uitvoert. Bovendien zijn de prestaties/het bereiken van mijlpalen in het 1
e
 levensjaar sterk genetisch 

bepaald (nature), waarna progressief de invloed van de ‘nurture’ op het ontwikkelingsproces vergroot. Dit laatste maakt 

het complexer (moeilijker en tijdrovender) om het proces te monitoren en om de oorzaak van een 

vertraagde/verstoorde ontwikkeling te kennen. Om deze redenen is een screening van alle kinderen niet haalbaar in 

een CLB-context wegens gebrek aan een geschikt instrumentarium. Een alternatieve strategie om tijdig 

ontwikkelingsproblemen te herkennen is de surveillance, het toezicht op het ontwikkelingsproces, door gebruik te 

maken van signalen van ouders, belangrijke verzorgers, leerkrachten, gecombineerd met het inzicht in het 

ontwikkelingsrisico van een kind. 
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Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese: inventarisatie van risicofactoren en eventuele signalen van processen leidend naar een ongunstige 

ontwikkelingsuitkomst. Bijzondere aandacht gaat naar de familiale anamnese (gezondheid van ouders en 

contextinformatie van het gezin), aangevuld met de zwangerschapsanamnese en de ontwikkelingsanamnese van de 

eerste levensjaren (eventueel gegevens uit het dossier K&G), bevragen van de ouders naar de perceptie van hun kind. 

De perceptie van het kind door de onderzoeker, waarmee niet verwezen wordt naar geïsoleerde indicatoren van 

gezondheid, groei en ontwikkeling maar naar het ‘totaalbeeld’ van het kind.  

Voor de keuze van het tijdstip, met name de 1
e
 kleuterleeftijd en niet de 2

e
 kleuterleeftijd, waarop het eerste contact 

tussen ouders, kind en CLB best plaatsvindt, zijn er volgende argumenten: 

 Het relatief grote tijdsvenster tussen het laatste consult door K&G en het eerste contact met het CLB dwingt 

tot een vroeg agenderen van het contactmoment; 

 Een kennismaking met het CLB doet zich bij voorkeur voor bij de prille start van de schoolloopbaan; 

 Bij deze gelegenheid is het goed om, met hulp van de ouders een brede kijk te krijgen op het 

ontwikkelingspatroon van het kind. Dit moment met een jaar uitstellen is contraproductief met het oog op het 

beschermen en bevorderen van de individuele gezondheid, groei en ontwikkelingskansen; 

 De perceptie van de jonge kleuter door de onderzoeker wordt bemoeilijkt door de grote variatie van normale 

ontwikkelingspatronen als gevolg van de toenemende invloed van de nurture, de context waarin een kind 

opgroeit. Dit is echter geen argument tot uitstellen van de opdracht naar de 2
e
 kleuterklas, wel integendeel; 

 Naar aanleiding van de herziening van het basistakenpakket van de JGZ in Nederland opteert men ook voor een 

contactmoment op 3 à 4 jaar. 

Conform de integrale benadering van het CLB, zal de detectie van een ontwikkelings- of gezondheidsprobleem en/of de 

aanwezigheid van risicofactoren aanleiding zijn tot reflectie op de impact ervan op het welbevinden en het proces van 

leren en studeren. Deze reflectie zal in multidisciplinair teamverband moeten gebeuren. De consequentie van de tijdige 

detectie is dat er (indien nodig) een begeleidingstraject binnen de school kan worden opgesteld (individueel 

handelingsplan, resulterend uit voorafgaand HGW-traject) en via de CLB-draaischijf naar een gepaste externe 

(begeleiding- of curatie-) partner kan worden toegeleid. 

 

Bij kinderen met bijzondere risicofactoren/ naar aanleiding van vragen of zorgen van de ouders en/of de leerkracht 

Anamnese: verheldering van de vragen en zorgen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind. 

Triage: gebeurt door multidisciplinaire afweging van risicofactoren, beschermende factoren, signalen van 

risicoprocessen aan de hand van informatie verkregen van de ouders, de school, observatie en gesprekken door het 

CLB. Het triagesysteem heeft als doel de vraaggestuurde werking aan te scherpen/te triggeren. 

Start van een multidisciplinair traject, volgens de principes van het handelingsgericht werken, waarin ouders, school en 

de diverse CLB-disciplines bijdragen. In de mate van het mogelijke wordt gebruik gemaakt van protocols of 
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aanbevelingen. Ontwikkelingsonderzoek op maat van de noodzaak (oa. neurologisch onderzoek van de neuromotore 

ontwikkeling). 

 

 

7.1.9 TAAL EN SPRAAKONTWIKKELING 

 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op literatuurstudie en expertadvies. 

 

Definitie en voorkomen 

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 een langzamere of vertraagde taalontwikkeling (taalachterstand) wordt gesproken wanneer het taalgebruik van 

een kind kenmerken vertoont van het taalgebruik van een jonger kind, m.a.w. kenmerken die niet passen bij de 

kalenderleeftijd van het kind. Van een gestoorde taalverwerving wordt gesproken wanneer het taalgebruik van het kind 

kenmerken vertoont die niet in een bepaalde fase van het taalverwervingsproces thuishoren en die geen 

samenhangend beeld vormen. Een combinatie van beide is mogelijk.  

Een kind heeft een taalontwikkelingsstoornis als het taalbegrip en/of de taalproductie zich in vergelijking met kinderen 

van dezelfde mentale leeftijd significant langzamer en anders ontwikkelt. Taalontwikkelingsstoornissen geven 

persisterende en ernstige beperkingen op het vermogen de taal van de gemeenschap te leren, met onder andere 

beperkt verstaan of produceren van woordenschat, moeilijkheden met het uiten van ideeën, immature grammaticale 

patronen, moeilijkheden om opdrachten uit te voeren, andere conversatiepatronen.  

Er kan bij het begrip taalontwikkelingsstoornis nog een verdere nuancering toegepast worden. Men maakt onderscheid 

tussen stoornissen louter met betrekking tot taalproductie (Expressieve taalstoornis, DSM-IV-TR en ICD-10) en 

stoornissen met betrekking tot taalbegrip (Receptieve taalstoornis, ICD-10; Gemengd receptieve-expressieve 

taalstoornis, DSM-IV-TR) waarbij in praktisch alle gevallen ook de expressieve taal duidelijk gestoord is, samen met 

afwijkingen in klank- en woordproductie. Deze nuancering wordt aangebracht omdat de oorzaak van de stoornis, de 

gevolgen op langere termijn en mogelijkheden voor behandeling bij deze twee groepen verschillend zijn.  

Men spreekt van een spraakstoornis als het niveau van klankvorming niet past bij het taalontwikkelingsniveau. Het gaat 

om blijvende vertragingen en beperkingen in de ontwikkeling van spraakvaardigheden en stemkwaliteit. Onder 

spraakstoornissen klasseert men stemstoornissen, articulatiestoornissen en stotteren.  

Een taalprobleem (een vertraging, een stoornis of een combinatie) bij het jonge kind kan te wijten zijn aan:  

 een specifieke (of primaire) taalontwikkelingsstoornis (SLI, specific language impairment): op zichzelf staande 

stoornis, zonder aanwijsbare oorzaak.  

 een niet-specifieke (of secundaire) taalontwikkelingsstoornis: de stoornis is verklaarbaar vanuit een duidelijk 

aanwezige ongunstige beïnvloedende factor, zoals gehoorverlies, lage intelligentie, psychosociale en 

emotionele problemen, globaal vertraagde of gestoorde ontwikkeling, of afwijkingen aan het spraakorgaan. 

Het gaat in dit geval om een stoornis bij het kind (57;58).  
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 een blootstellingsachterstand: er kan sprake zijn van een taalachterstand zonder een duidelijke medische of 

cognitieve oorzaak, maar omdat het kind onvoldoende aan een taal is blootgesteld. Er is met andere woorden 

onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod vanuit de omgeving. De taal waarin zich een achterstand voordoet moet 

hierbij vermeld worden. Dit kan voorkomen bij:  

o meertaligheid ; 

o ééntalig Nederlandse kinderen met wie weinig of slecht Nederlands wordt gesproken ; 

o een combinatie van voorgaande oorzaken (58). 

 

Effectiviteit van screening 

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. 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Anamnese: inventarisatie van risicofactoren en eventuele signalen van processen leidend naar een ongunstige 

ontwikkelingsuitkomst. Bijzondere aandacht gaat naar de familiale anamnese (gezondheid van ouders en 

contextinformatie van het gezin), aangevuld met de zwangerschapsanamnese en de ontwikkelingsanamnese van de 

eerste levensjaren (eventueel gegevens uit het dossier K&G), bevragen van de ouders naar de perceptie van hun kind. 

De perceptie van het kind door de onderzoeker, waarmee niet verwezen wordt naar geïsoleerde indicatoren van 

gezondheid, groei en ontwikkeling maar naar het ‘totaalbeeld’ van het kind.  

 

Bij kinderen met bijzondere risicofactoren/ naar aanleiding van vragen of zorgen van de ouders en/of de leerkracht 

Anamnese: verheldering van de vragen en zorgen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind. 

Triage: gebeurt door multidisciplinaire afweging van risicofactoren, beschermende factoren, signalen van 

risicoprocessen aan de hand van informatie verkregen van de ouders, de school, observatie en gesprekken door het 

CLB. Het triagesysteem heeft als doel de vraaggestuurde werking aan te scherpen/te triggeren. 

Start van een multidisciplinair traject, volgens de principes van het handelingsgericht werken, waarin ouders, school en 

de diverse CLB-disciplines bijdragen. In de mate van het mogelijke wordt gebruik gemaakt van protocols of 

aanbevelingen. Ontwikkelingsonderzoek op maat van de noodzaak. 
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7.1.10 GEESTELIJKE GEZONDHEID 

 

Definitie 

De beleving van de eigen geestelijke gezondheid is subjectief.  Onder geestelijke of psychische gezondheid worden 

diverse concepten begrepen. Men relateert geestelijk gezond met een positieve beleving van welzijn, zelfredzaamheid, 

autonomie, competentie, zich in staat voelen om de intellectuele en emotionele mogelijkheden te verwezenlijken (59).  

Psychisch gezonde kinderen en jongeren zijn tevreden met hun leven, kunnen omgaan met tegenslag, ervaren geen 

overmatige druk om te presteren en hebben een vriendenkring waarin ze zich thuis voelen (60). 

Onder psychosociale problemen verstaat men  

 emotionele problemen, ook wel internaliserende problemen genoemd; 

 gedragsproblemen of externaliserende problemen; 

 sociale problemen, verwijzend naar moeilijkheden bij de interactie met anderen.  

Emotionele problemen, hierbij vooral denkend aan angst en depressieve gevoelens, zijn in eerste instantie vaak enkel 

storend voor het kind/de jongere zelf. Gedragsproblemen daarentegen zijn vrij snel storend voor de omgeving en 

worden daardoor eerder opgemerkt. Het gaat dan meestal om agressie, grens- en normoverschrijdend gedrag.  

Bepalen waar de grens tussen normaal en abnormaal ligt, is niet eenvoudig omdat de perceptie ervan zeer 

contextgevoelig is.  Het referentiekader van de informant (de ouders, de leerkracht,..) over het probleem  zal bepalend 

zijn of  het gedrag al dan niet als problematisch wordt ervaren. Volgende elementen dragen bij in de overweging: 

 het gedrag/probleem stelt zich al dan niet op meerdere plaatsen; 

 het gedrag/probleem stelt zich al dan niet bij meerdere personen; 

 het gedrag/probleem wijkt al dan niet sterk af van wat op basis van de leeftijd of het ontwikkelingsniveau kan 

worden verwacht. 

De in de literatuur beschreven determinanten van psychosociale (on)gezondheid situeren zich in persoonsgebonden 

factoren (medische antecedenten, temperament en vaardigheden van het kind), in omgevingsgebonden factoren 

(kenmerken van het gezin waarin men opgroeit, kenmerken van de ouders en sociaal-maatschappelijke kenmerken) en 

in de betekenis die een kind/een jongere verleent aan een bepaalde gebeurtenis, met name het copinggedrag. Deze 

determinanten kunnen zowel risico’s als kansen betekenen en al dan niet leiden tot de ontwikkeling van een 

psychosociaal probleem. 

 

Het voorkomen 

Uit een uitgebreide bevraging van Vlaamse jongeren (2006) blijkt dat de meerderheid ervan zich vrij tevreden voelt over 

zijn/haar leven. Er is zelfs een zekere toename van de tevredenheid in vergelijking met resultaten van eerder onderzoek 

(61). Voor wat betreft de levenskwaliteit ervaart 84% van de jongens en 79% van de meisjes deze als uitstekend. Het 

percentage daalt met de leeftijd en is ook lager bij jongeren uit het beroepsonderwijs, vergeleken met jongeren uit het 

algemeen secundair onderwijs. 

Deze relatief gunstige cijfers betekenen niet dat kinderen het niet moeilijk kunnen hebben. Zo blijkt dat onder 17-18-

jarigen, 16% van de jongens en 22% van de meisjes al meerdere keren aan zelfdoding heeft gedacht. In deze groep zijn 

jongeren uit het beroepsonderwijs sterker vertegenwoordigd. Van de 3
e
 graad secundair onderwijs heeft 16,5% van de 
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jongeren zich één of meermaals opzettelijk verwond. Ook leven er nog uitgesproken misverstanden bij jongeren over 

wat een depressie werkelijk is en velen zien het zelfs als een persoonlijke zwakte (61). 

De Gezondheidsenqûete, uitgevoerd in België (2008), publiceerde cijfers over de status van de geestelijke gezondheid 

van jongeren van 15-24 jaar (62): 

 29 % geeft aan te kampen met psychologische problemen; 

 5 % heeft depressieve problemen; 

 2 % van de jongens en 4,5 % van de meisjes meldt angstproblemen; 

 15 % rapporteert slaapproblemen; 

 10 % jongens en 16% meisjes dacht ooit aan zelfmoord. 

Voor wat betreft de geestelijke gezondheid van jonge kinderen is geweten uit een schriftelijke bevraging van ouders van 

kinderen tussen 6 – 12 jaar, aan de hand van de Child Behavior Checklist (CBCL), dat 15,4% van de kinderen ernstige 

gedrags- en emotionele problemen zoals agressie, sociaal isolement, hyperactiviteit en depressie, vertoont (63). 

Nederlands onderzoek geeft aan dat 2 tot 5% van de kinderen fundamenteel in de ontwikkeling bedreigd wordt door 

sociaal-emotionele problemen. Dit cijfer geldt voor de totale Nederlandse populatie waarbij men kan vermoeden dat 

het percentage merkelijk hoger ligt in bepaalde kansengroepen en in grootstedelijke agglomeraties. Van jongeren 

tussen 11 en 18 jaar ervaart 21% psychische problemen, zoals blijkt uit een onderzoek waarin de jongeren naar hun 

gedrag en emoties werd gevraagd. Ook hier correleert een lager opleidingsniveau met een hogere prevalentie aan 

sociaal-emotionele problemen. Opgedeeld naar etniciteit geeft hetzelfde onderzoek aan dat emotionele problemen in 

gelijke mate voorkomen bij autochtonen en allochtonen maar dat de prevalentie aan gedragsproblemen in de 

allochtone populatie merkelijk hoger ligt (60). 

Globaal kan men stellen dat er zich bij kleuters eerder gedragsproblemen stellen, op lagere schoolleeftijd de emotionele 

problemen overwicht krijgen en dat op adolescente leeftijd gedrags- en emotionele problemeneerder gelijk verdeeld 

zijn. 

 

Het ontstaan van psychosociale problemen 

Het ontstaanstraject van psychosociale problemen is zeer complex. Ernstige problemen vinden vaak hun oorsprong in 

de vroege levensjaren. Het geestelijk gezond groot worden, wordt in sterke mate bepaald door het gezinsfunctioneren 

en de mate waarin ouders hun opvoedingstaken kunnen opnemen. Zorgwekkende opvoedingssituaties en in het 

bijzonder verwaarlozing en kindermishandeling zijn belangrijke voorspellers van schooluitval, criminaliteit, verslaving, 

geweld, psychisch lijden en lichamelijke aandoeningen (5). Daarenboven is gekend dat gedragsproblemen vrij stabiel 

zijn, hierbij doelend op het verder zetten van generatie op generatie, maar ook dat het zich in het eigen leven herhaalt 

(meermaals slachtoffer zijn/na slachtoffer ook dader worden)(64). 

Vlaams sociologisch onderzoek aan de universiteit Antwerpen peilde naar het welbevinden van kinderen, aan de hand 

van de indicatoren: het schooltraject, gedragsproblemen volgens de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

rapportering door ouders, en gerapporteerde speciale noden op emotioneel, fysiek of gedragsmatig vlak, en 

analyseerde de onderliggende eventuele samenhang en de samenhang met kind- en contextfactoren. Enigszins 

verassend, bleek er slechts een zwakke correlatie tussen de 3 indicatoren onderling en correleerde elke indicator met 

verschillende contextfactoren. Enkel de lage opleidingsgraad van de moeder en het leven in een éénouder gezin 

correleerden op consistente wijze met ongunstige metingen van indicatoren van het welbevinden (65). 

In hoofdstuk 2.3 werd reeds aangegeven dat het cumuleren van risicofactoren en de aanwezigheid van beschermende 

factoren, zeer bepalend zijn in het ontstaan van een risicoproces dat kan resulteren in een psychisch probleem. 

Achtergrondkenmerken die erg bepalend zijn in het ontwikkelen van problemen, zijn bepaalde 
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persoonlijkheidskenmerken, zoals een aanleg, ziekte, traumatische ervaringen, psychische en andere problemen van 

ouders en opvoeders. Daarnaast kunnen de sociaal-economische status van de ouders en de cultureel-etnische 

achtergrond risicofactoren genereren die de kans op een problematische ontwikkelingsuitkomst verhogen (5). 

 

Waarom (vroeg)tijdige detectie van psychosociale problemen 

Men heeft aangetoond dat interventies voor psychosociale problematiek op jonge leeftijd effectiever zijn dan latere 

interventies. Ook economische studies onderschrijven de grotere (kosten-)effectiviteit van vroege interventies (5). Dit 

impliceert  dat na vroegsignalering één of andere vorm van interventie dient te volgen. 

Een psychosociaal probleem ontstaat niet plots. Vaak zijn er voorafgaandelijk signalen dat een probleem zich aan het 

ontwikkelen is of dat er risicofactoren zijn die hiertoe aanleiding kunnen geven. Dit maakt dat er tijd is om een zich 

ontwikkelend probleem te onderkennen maar dat ieder die op professionele wijze met kinderen en jongeren omgaat 

hier ook actief moet in bijdragen.  De hoge prevalentie en de belangrijke impact op de algehele  ontwikkeling van 

kinderen/jongeren maakt het vroegsignaleren tot kerntaak van de jeugdgezondheidszorg en in casu van de CLB. 

Detectie van signalen gevolgd door een tijdige interventie creëert kansen op een gunstig verloop van de schoolloopbaan 

en het vermogen om zich maatschappelijk te ontplooiien. 

Eén van de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse regering is het terugdringen van zelfdoding en depressie (66).  In 

haar actieplan worden expliciete opdrachten aan de CLB gegeven met betrekking tot de tijdige detectie, begeleiding en 

verwijzing van jongeren die signalen vertonen van somberheid en hopeloosheid. 

In haar rapport beschrijft de Inventgroep 4 strategieën van vroegtijdige signalering (5): 

 het signaleren van (toekomstige) zorgwekkende opvoeding- en opgroeisituaties aan de hand van 

risicofactoren. Hier geldt dat het niet zozeer de aard van de risicofactoren dan wel het aantal risicofactoren is 

dat doorweegt op de kans op een ongunstige ontwikkelingsuitkomst; 

 het signaleren van risicoprocessen die erop wijzen dat een probleem aan het ontstaan is; 

 het signaleren van problemen of stoornissen (diagnose); 

 taxatie van een veiligheidsrisico vóór, tijdens of na een interventie voor een probleem. 

 

Voor vroegsignalering, zoals actueel gangbaar in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg, worden 

signaleringsinstrumenten gebruikt, aangevuld met toetsing van de resultaten aan observaties en gesprekken met de 

betrokkenen waarbij het uitbouwen van een vertrouwensrelatie erg belangrijk is. Dit vereist bij de professional de 

vaardigheid om de resultaten van het gebruikte instrument te interpreteren, maar ook de nodige gespreksvaardigheden 

om de resultaten in dialoog te toetsen aan de visie van ouders en kind/jongere. Het moet duidelijk zijn dat deze 

instrumenten geen screeningsinstrumenten zijn met duidelijke cut-off waarden die het positieve van het negatieve 

onderscheiden (64). Het betreft eerder een aanleiding, een signalering van een noodzaak voor verdere verkenning van 

een mogelijke problematiek. 

 

Risicofactoren 

Niettegenstaande het advies geldt dat tijdig signaleren focust op het herkennen van signalen van een ontsporende 

context of een ongunstige geestelijke ontwikkeling van kinderen, is de kennisname van risicofactoren voor een gezonde 

ontwikkeling wenselijk. Sommige kenmerken van kinderen, ouders en de context, hebben een zekere voorspellende 
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waarde op een negatieve ontwikkelingsuitkomst bij het kind. De relatie tussen risicofactor en de ontwikkelingsuitkomst 

is bijzonder complex en zal mee worden bepaald door de aanwezigheid van beschermende factoren die een bufferend 

effect hebben op de risico’s. 

Risico- en beschermende factoren situeren zich bij het kind, de ouders en de gezinscontext, en de sociaal- economische 

maatschappelijke context. Deze factoren moeten worden ‘gewogen’ in het licht van de aanwezigheid van signalen, met 

name de resultaten van het signaleringsinstrument, de melding van een bezorgdheid van ouders, leerkrachten of 

andere zorgdragende personen en de risicocumulatie .  

Van de risicocumulatie weten we uit het Inventrapport (5) dat er bij aanwezigheid van geen of één risicofactor geen 

verhoogde kans is op een probleem, dat vanaf 2 risicofactoren de kans op een problematische uitkomst stijgt, maar dat 

vanaf 4 of meer risicofactoren er evidentie is om te zeggen dat er een aanzienlijke kans (méér dan 30%)  is op een 

ongewenste uitkomst. Deze stelling wordt in het rapport gestaafd voor wat betreft de relatie tussen het aantal 

risicofactoren en de intelligentie-ontwikkeling, het voorkomen van emotionele en gedragsproblemen, 

kindermishandeling en delinquentie. 

Risicotaxatie of weging van risiscofactoren kan op verschillende manieren verlopen (5): 

 als een ongestructureerd klinisch oordeel. Deze benadering wordt ontraden omwille van een lage 

betrouwbaarheid en ethische bezwaren; 

 met actuariële risicotaxatie-instrumenten die een oplijsting maken van eerder statische, onveranderbare  

factoren, waardoor ze moeilijk bruikbaar zijn als basis voor een interventieplan, maar waarmee wel op relatief 

eenvoudige wijze risicogroepen kunnen worden gesignaleerd; 

 met een gestructureerd professioneel oordeel, dat een hogere accuraatheid heeft in de voorspelling van 

problemen en dat inzicht geeft op de dynamische en veranderbare elementen die basis zijn voor een 

doelgerichte interventie. 

 

Signaleringsinstrumenten 

Er zijn diverse signaleringsinstrumenten beschikbaar voor het opsporen van problemen bij de ouders, voor het 

disfunctioneren van het gezin, voor zich ontwikkelende problemen bij het kind/de jongere en ook meer specifiek voor 

de risicotaxatie van kindermishandeling en verwaarlozing. 

De Inventgroep neemt duidelijk stelling door een lans te breken voor het gebruik van gevalideerde 

signaleringsinstrumenten op regelmatige tijdstippen (5). Dit advies wordt in het protocol ‘JGZ- Richtlijn: vroegsignalering 

van psychosociale problemen’ overgenomen, door zowel voor de leeftijdsgroepen van het lager en het secundair 

onderwijs, het systematisch gebruik aan van de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor ouders en 

kinderen/jongeren, ter gelegenheid van de geplande JGZ-contactmomenten aan te bevelen (64). 

Wanneer nadere diagnostiek nodig is, naar aanleiding van de uitkomsten van een signaleringsinstrument, kan het nuttig 

zijn om uitgebreidere instrumenten te gebruiken. Hierbij wordt gedacht aan de Child Behavior checklist (CBCL), de 

Teacher Report Form (TRF en de Youth Self Report (YSR). Door hun lengte zijn deze instrumenten niet geschikt voor een 

systematische vroege signalering. 

 

Preventie 

Een school(gezondheids)beleid waar kinderen positief gestimuleerd worden en waar de school een vertrouwde en 

veilige leeromgeving betekent, is een belangrijke faciliterende factor in de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid. 
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De schoolondersteuning geboden door het CLB kan zich enerzijds richten op de realisatie van gezondheidsbevorderende 

interventies maar kan anderzijds de leerkrachten bijstaan in hun signaleringsfunctie met betrekking tot risicofactoren en 

risicoprocessen.  

Het multidisciplinair CLB-team biedt diverse kansen: 

 Schoolondersteuning en gezondheidsbevordering door (coachend) bij te dragen in de uitbouw van een  

geestelijk-gezonde-school, rekening houdend met de bijzondere ontwikkelingsrisico’s van deelpopulaties (vb. 

leerlingen van het beroepsonderwijs); 

 Detectie van risico’s voor het geestelijk welzijn (deels vanuit de gegevens verzameld uit de voorgaande en 

actuele vragenlijsten t.g.v. de systematische contacten en deels vanuit het gestructureerd overleg met de 

school, zie ook figuur 5); 

 Detectie van signalen die wijzen op een beginnende (of escalerende)  problematiek, door het systematisch 

gebruik van signaleringsinstrumenten en/of het gestructureerd zorgoverleg op school; 

o Voor de kleuterleeftijd ligt de nadruk op signalen van opvoedingsonzekerheid en/of 

ondersteuningswens bij de ouders en risicofactoren in de gezinscontext; 

o Voor de lagere school richt de aandacht zich op de emotionele, internaliserende problematiek; 

o Voor adolescenten moet aandacht gaan naar zowel de gedrags- als emotionele problematiek. 

Accentverschuivingen kunnen worden aangestuurd door wetenschappelijk onderbouwde informatie 

over bijzondere doelgroepen (opleidingstraject, grootstedelijke context, kansengroepen,..); 

o Bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die risico lopen op verwaarlozing en mishandeling 

 Toeleiden van de kinderen/jongeren naar de gepaste zorg, kaderend in de draaischijffunctie van het CLB 

 

Interventie 

Het moet duidelijk zijn dat vroegsignalering slechts zinvol is wanneer dit wordt gevolgd door een interventie op maat 

van de nood. In het kader van de CLB-werking kan dit betekenen dat er informatie en advies wordt gegeven, dat er aan 

kortdurende begeleiding wordt gedaan of een verwijzing wordt voorbereid.  

Het CLB- traject naar verwijzing moet  aansluiten op een aangepast vervolgaanbod. 

Expertadvies, maar ook multidisciplinair overleg binnen de CLB zal moeten nagaan welk de meest geschikte methodiek 

is voor de vroegsignalering van psychosociale problemen in de context van de CLB-werking.  
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7.2 INSCHATTING VAN DE NOOD AAN ZORG (OPERATIONELE DOELSTELLING 2) 

Samengevat:   

 

INDIVIDUEEL AANBOD VOOR DE INSCHATTING VAN DE NOOD AAN ZORG 

 Volgens nood, vraag en risicoconstellatie van een individu 

o Overleg met extern netwerk 

o Teamwerking 

o Functionele integratie 

 

 

SUPPLEMENTAIR AANBOD VOOR DE INSCHATTING VAN DE NOOD AAN ZORG 

 Volgens nood, vraag en riscoconstellatie van subgroepen 

o Surveillance en monitoring op maat  

o Start van een diagnostisch traject 

o Overleg met extern netwerk 

o Teamwerking 

o Functionele integratie 

 

 

BASISAANBOD VOOR DE INSCHATTING VAN DE NOOD AAN ZORG 

 Aanleggen van een dossier ter gelegenheid van het 1
e
 clb-contact (idealiter 1

e
 kleuterklas); 

o Gestructureerde informatieverzameling met betrekking tot gezondheid, groei en ontwikkeling via de 

ouders; 

o Perceptie van het kind (ontwikkeling, taal en spraak, geestelijke gezondheid); 

o Risicofactoren, beschermende factoren, signalen van risicoprocessen (risicoconstellatie); 

 Ter gelegenheid van elk (systematisch) contact: bijsturen van de risicoconstellatie. 
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De tweede doelstelling van de jeugdgezondheidszorg is de onderkenning van risicofactoren en beschermende factoren 

van gezondheid, groei en ontwikkeling om aldus de nood aan zorg in te schatten, nu en in de toekomst.  

Het inschatten van de zorgnood is een professionele aangelegenheid.  

Het oplijsten van risico- en beschermende factoren is slechts zinvol als dit kadert in een beleid van signalering van 

risicoprocessen, diagnostiek en interventie met als doel, het beogen van een positieve uitkomst op het vlak van 

gezondheid, groei en ontwikkeling. Door de veranderlijkheid van de levenssituatie en de complexiteit van de menselijke 

ontwikkeling, ligt er tussen (een) risicofactor(en) en een problematische uitkomst geen voorspelbaar traject 

(risicoproces). Signalen opvangen van een risicoproces is onderwerp van de longitudinale opvolging, onder meer in het 

kader van de preventieve jeugdgezondheidszorg.  

Van een aantal risicofactoren is de voorspellende waarde op latere gezondheids- en ontwikkelingsproblemen gekend. 

We denken hierbij onder andere aan de relatie tussen infecties tijdens de zwangerschap (CMV, toxoplasmose) en latere 

visus en gehoorsproblemen, het familiaal voorkomen van een kleurzinstoornis, de relatie tussen armoede en cariës en 

de relatie tussen prematuriteit en het ontwikkelen van leer- en gedragsproblemen. Voor deze aspecten van gezondheid 

en ontwikkeling kan kennis van risicofactoren aanleiding zijn tot monitoring en surveillance op maat (hieronder wordt 

dit aangegeven door de gele en rode balkjes van ‘de aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg 

in de CLB’)Voor wat de neuromotore ontwikkeling, taal- & spraakontwikkeling en de geestelijke gezondheid betreft, is 

de relatie tussen de risico’s en de ontwikkelingsuitkomst uiterst complex. Kennis van een risicoprofiel zal niet volstaan 

om zorg op maat te bieden. Een longitudinaal opvolgen en bijsturen van de risicoconstellatie en een professionele 

toetsing zijn hiervoor nodig. De modellen en denkkaders voorgesteld in hoofdstuk 2 bieden houvast om een methodiek 

uit te werken, conform het CLB-traject en het zorgcontinuüm van de school. 

 

Weging van risico- en beschermende factoren: de risicoconstellatie 

Uit het werk van de Inventgroep (5) weten we dat: 

 Risicofactoren kenmerken zijn van een kind, de ouder, een omstandigheid of gebeurtenis, met een zekere 

voorspellende waarde ten aanzien van een probleem; 

 Beschermende factoren (in kind, ouder, omstandigheid) kenmerken zijn die bufferend werken tegen de 

negatieve invloed van de risicofactoren; 

 De levensfase waarin een kind/jongere zich bevindt, mede bepalend is voor de impact van de risicofactoren; 

 Het aantal risicofactoren méér doorweegt op het ontstaan van een risicoproces dan de aard van de risico’s; 

 De chroniciteit/standvastigheid waarmee risicofactoren aanwezig zijn/blijven zwaarder doorweegt dan acute, 

kortdurende risico’s. Idem voor de beschermende factoren. 

Voor het inschatten van de nood aan monitoring, surveillance en zorg op maat zal de CLB-medewerker de hoger 

opgesomde elementen toetsen aan signalen van (eventuele) risicoprocessen. Deze signalen kunnen actief worden 

opgespoord ter gelegenheid van gesprekken met kinderen/jongeren, hun ouders, leerkrachten en zorgteam van de 

school,  aan de hand van observaties, door gebruik te maken van signaleringsinstrumenten, risicotaxatie-instrumenten 

en door middel van (diagnostisch) onderzoek. Met de introductie van het handelingsgericht werken en de 

handelingsgerichte diagnostiek beschikken onderwijs en CLB over de geschikte methodiek om doelgericht van een 

risicoprofiel en risicoconstellatie, over signaalherkenning naar een inschatting van de zorgnood en een interventie op 

maat te evolueren. In het kader van jeugdgezondheidszorg kan men onder interventie verstaan: surveillance en 
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monitoring op maat, voorlichting en advies, (eerste) stappen in de diagnostiek, verwijzing en kortdurende begeleiding 

voor wat de psychosociale problematiek betreft. 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

  

Bij alle kinderen ter gelegenheid van het eerste contact in de 1
e
 kleuterklas 

Openen van een CLB-dossier als werkinstrument bij de longitudinale opvolging van indicatoren van gezondheid, groei en 

ontwikkeling aangevuld met relevante gegevens die betrekking hebben op de risicoconstellatie van een kind en een 

bedreiging kunnen betekenen voor de gezondheid en/of de ontwikkeling.  

Een overdracht van relevante gegevens uit het dossier van Kind & Gezin en van de behandelende arts is aan te bevelen. 

Actueel zijn modaliteiten van de papieren informatieoverdracht uitgeschreven.  

Aanvullende informatie wordt verkregen uit een gestructureerd gesprek met de ouders ter gelegenheid van het consult. 

Indien ouders niet aanwezig zijn, kan gebruik worden gemaakt van gestructureerde vragenlijsten.  

Door de weging van de verkregen informatie tijdens dit eerste contact kan worden nagegaan of het kind in zijn/haar 

gezondheid, groei en ontwikkeling bedreigd is. Toetsing hiervan gebeurt aan de hand van de bevindingen verkregen uit 

bijkomende gesprekken, observatie en/of onderzoek van het kind. 

Doel is 

 nagaan of er nood is aan een monitoring of surveillance op maat; 

 nagaan of er signalen zijn die wijzen op een risicoproces om vervolgens tot interventie (CLB-traject van 

preventie, diagnostiek, begeleiding of verwijzing) over te gaan. 

 

Bij alle kinderen/jongeren ter gelegenheid van de systematische opvolgcontacten 

Bijsturen van de risicoconstellatie. Een gestructureerde bevraging van geselecteerde gezondheidsthema’s bij ouders en 

(eventueel) jongeren in aanloop van de systematische contactmomenten, laat toe om zicht te krijgen op de dynamiek 

van het ontwikkelingsproces van kinderen/jongeren. 

Doel is 

 Een eventuele actualisering van de risicoconstellatie te realiseren; 

 Na te gaan of er nood is aan een monitoring of surveillance op maat; 

 Na te gaan of er signalen zijn die wijzen op een risicoproces om vervolgens tot interventie (CLB-traject van 

preventie, diagnostiek, begeleiding of verwijzing) over te gaan. 

 

Bij kinderen met een bijzondere risicoconstellatie 

Aan bieden van monitoring en surveillance op maat. 

Opstarten van een CLB- interventie. 

 

Individuele zorg op maat 
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7.3 ZORG DRAGEN VOOR DE FUNCTIONELE INTEGRATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN MET 

ONTWIKKELINGS- EN GEZONDHEIDSPROBLEMEN (OPERATIONELE DOELSTELLING 3) (67) 

Samengevat:   

 

INDIVIDUEEL AANBOD VOOR DE FUNCTIONELE INTEGRATIE VAN CHRONISCH ZIEKE KINDEREN 

 Coördinerende taken: 

o Overleg met leerling en ouders; 

o Overleg met zorgteam van de school; 

o CLB-teamoverleg; 

o Draaischijffunctie en netwerkcontacten. 

 

SUPPLEMENTAIR AANBOD VOOR DE FUNCTIONELE INTEGRATIE VAN CHRONISCH ZIEKE KINDEREN 

 Informatie verstrekken: 

o Aan leerkrachten en zorgteam; 

o Aan de klasgroep; 

o Beantwoorden van vragen. 

 

BASISAANBOD VOOR DE FUNCTIONELE INTEGRATIE VAN CHRONISCH ZIEKE KINDEREN 

 Schoolondersteuning: 

o Bij de visie-ontwikkeling op kinderen met een chronische aandoening op school; 

o Bij de ontwikkeling van een zorgbeleid. 
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De vooruitgang van de medische kennis en effectievere behandelingsmethoden hebben ertoe geleid dat het aantal 

kinderen met een chronische aandoening is toegenomen. Zij groeien op tot volwassenen, die een actieve rol wensen op 

te nemen in de maatschappij. 

Voor deze kinderen groeit de nood aan een volwaardige schoolloopbaan. Immers, een goede schoolloopbaan verzekert 

hen een toekomst waarin ze zich kunnen ontplooien en maximaal kunnen participeren in de maatschappij. De relatie 

tussen een vlotte schoolloopbaan enerzijds, en het welbevinden en de gezondheid van de jongere anderzijds, is door 

vele onderzoeken aangetoond. Geschoolde mensen krijgen beter toegang tot de arbeidsmarkt, ze hebben minder 

gezondheidsproblemen en vinden gemakkelijker hun weg naar de welzijns- en gezondheidszorg. Ze lopen hierdoor 

minder risico op kansarmoede(68).  

In overeenstemming met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is het volgen van onderwijs een 

fundamenteel recht voor elk kind. Kinderen met een chronische aandoening vormen hierop geen uitzondering.  

Bovendien is de school een belangrijke leefwereld voor opgroeiende kinderen en jongeren, en dit  niet enkel voor hun 

intellectuele vorming, maar ook voor hun psychische en sociale ontwikkeling. Aandacht vanuit de 

onderwijsgemeenschap voor kinderen met een chronische aandoening zal in belangrijke mate bijdragen tot de 

ontwikkeling van hun totale persoonlijkheid (69). 

Optimale integratie van deze kinderen op school moet een gedeelde zorg zijn van heel wat actoren, en niet in het minst 

van hun ouders, het schoolteam, het CLB en de behandelende artsen. 

Meer en meer wint de mening veld dat schoolteams leerlingen moeten benaderen vanuit hun sterktes en talenten en 

dat ze die moeten aanwenden om de ontwikkeling en het leerproces van kinderen en jongeren maximaal tot 

ontplooiing te laten komen. Scholen kunnen heel wat doen om te voorkomen dat beperkingen van kinderen van gelijk 

welke aard een handicap worden binnen hun schoolloopbaan. Leerkrachten spelen een grote rol in het optimaliseren 

van het leerproces. Dit denken sluit aan bij het zogenaamde ‘handicap-creatie model’ van Fougeyrollas, waarin een 

handicap gedefinieerd wordt als de belemmering die een persoon met beperkingen ondervindt in zijn dagelijks 

functioneren. Deze belemmering is de resultante van een interactie tussen specifieke persoonskenmerken (eigen aan de 

betrokkene zelf) en kenmerken van de omgeving. Wil men voorkomen dat een kind of een jongere met een chronische 

aandoening op school in een ‘handicap-situatie’ terecht komt, moet men in de eerste plaats oog hebben voor zijn 

mogelijkheden en talenten, en inspelen op zijn specifieke behoeften, zowel wat het leerproces als de participatie aan 

het sociale leven betreft. Verder moet men trachten de belemmerende factoren in de onderwijscontext te elimineren 

en mogelijke bevorderende factoren te benutten (70).  

Het integreren van kinderen met een chronische aandoening in het gewone onderwijs volgens het hoger vermelde 

‘handicap-creatie model’, is voor scholen geen evidente opdracht. Het aantal kinderen met specifieke onderwijs- en 

zorgbehoeften neemt immers jaar na jaar toe.  Scholen vrezen terecht dat zij binnen de huidige personeelsbezetting 

onvoldoende kunnen tegemoet komen aan de onderwijs- en participatienoden van deze groeiende groep leerlingen. 

Scholen en leerkrachten verdienen daarom de volle steun van ouders, andere professionelen en de hele samenleving bij 

het realiseren van deze belangrijke opdracht.  

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening hechten zelf veel belang aan deelname aan het normale 

schoolgebeuren. Ondanks de inspanningen die zij zelf leveren, ervaren ze een aantal steeds terugkerende 

belemmeringen die verband houden met hun aandoening. De ondersteuning vanwege de school en hun omgeving om 

de impact van afwezigheden tot een minimum te herleiden, de uitsluiting van activiteiten op school te beperken, de 

contacten met hun leeftijdsgenoten te bevorderen en het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon, wordt door 

hen bijzonder gewaardeerd (71). 
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Definitie  

In de literatuur is er geen eenduidige definitie van chronische ziekte bij kinderen terug te vinden. 

Chronische ziekte kan aangeboren of verworven zijn. Meestal gaat het om kinderen die langdurig ten gevolge van hun 

ziekte beperkingen ondervinden in hun ontwikkeling en functioneren. Deze beperkingen kunnen zich uiten in de 

lichamelijke, socio-emotionele en intellectuele ontwikkeling. De prognose kan zeer verschillend zijn. Sommige ziekten 

zullen in de loop van de tijd genezen, vb. kanker, andere aandoeningen blijven levenslang aanwezig en kunnen nog 

verder evolueren met nog meer beperkingen tot gevolg, vb. spierziekten. Sommige chronische ziekten verlopen met 

acute fasen afgewisseld met perioden waarin een kind weinig of geen klachten heeft. Aandoeningen met diverse 

etiologie, verloop, prognose, beperkingen, moment van ontstaan vallen onder het begrip chronische ziekte. 

De ICF, International Classification of Functioning, disability and health gebruikt de term chronische conditie om 

discussies over ziekte, aandoening, beperking, functie, handicap of stoornis te vermijden (72). 

Wij opteren voor de definitie van Van der Meulen die het begrip chronische ziekte bij jonge kinderen als volgt 

formuleert: 

“… een medisch aantoonbare, fysieke conditie die langdurig invloed uitoefent op de gezondheid en het psychologisch 

(met name) cognitief functioneren van het kind, terwijl medisch toezicht noodzakelijk blijft. Aan chronisch moet een 

medisch oordeel ten grondslag liggen. Het tweede deel van de definitie brengt het psychologisch functioneren van het 

kind in geding. Hiermee wordt gedoeld op een brede opvatting van het begrip cognitie: de processor die informatie en 

affect verwerkt tot mentale vaardigheden, aandacht, geheugen, emotie, taal en sociale aanpassing.” 

Deze definitie benadrukt onvoldoende het feit dat chronische ziekten kunnen gepaard gaan met acute episoden. Dit 

vereist binnen de schoolcontext bijzondere aandacht en aanpak omdat ze de continuïteit van het onderwijsleerproces 

verstoren. Deze definitie laat echter wel toe om kinderen met een chronische conditie te detecteren en hun lichamelijk 

en psychisch functioneren en de mate van sociale aanpassing te bewaken en bevorderen (73).  

 

Voorkomen  

Vermits er geen eenduidige definitie bestaat voor chronische ziekte bij kinderen en jongeren zijn er ook geen sluitende 

prevalentiecijfers. In de internationale literatuur variëren deze cijfers van 5% tot meer dan 30%, afhankelijk van de 

gehanteerde definitie, de informatiebron (ouders, opvoeders) en de medische verslaggeving (74). Een analyse van de 

resultaten van de National Health Survey (1988) door Newacheck en Taylor toonde aan dat 31% van de kinderen onder 

de 18 jaar als chronisch ziek kan worden beschouwd (75).  

Volgens een steekproef bij 1.819 gezinnen uitgevoerd door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek in 2004 

heeft 25% van de jongeren tussen 0 en 24 jaar te kampen met een langdurige aandoening. Dit zijn aandoeningen die 

een langdurige behandeling vragen of niet te genezen zijn. Astma is hierbij de meest voorkomende aandoening bij 

kinderen van 0 tot 11 jaar (76). Exacte prevalentiecijfers op basis van populatieonderzoek zijn er niet in Nederland. Alle 

schattingen in aanmerking nemend gaat men ervan uit dat de prevalentie van chronische aandoeningen bij kinderen ligt 

tussen 10 en 25%. Men mag dus spreken over een probleem in de algemene volksgezondheid. Gelukkig zullen niet al 

deze kinderen bij hun ontwikkeling problemen ervaren. 

Voor Vlaanderen vinden we epidemiologische gegevens over morbiditeit bij kinderen in de  Gezondheidsenquête door 

middel van interview,  uitgevoerd in België in 2008 (62). Deze enquête peilt naar de gezondheidstoestand, leefstijl en 

medische consumptie. Hieruit blijkt dat 8.8 % van de 0 tot 14 jarigen lijdt aan een langdurige aandoening. Voor de 

leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar is dit 11 %. 

Epidemiologisch onderzoek door de American Academy of Pediatrics (1993) en door Vriends & Knippers (1992) toont 

aan dat 10-20% van alle kinderen en jongeren te maken heeft met een aandoening die het dagelijks functioneren op 
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enigerlei wijze beïnvloedt (77;78).  Bij 3 tot 7% gaat het om een langdurige en ernstig invaliderende aandoening of 

beperking die een onmiskenbare invloed heeft op dagelijkse activiteiten als schoollopen, fysieke activiteiten en vrije 

tijdsbesteding (79).  

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Het naar school gaan van een leerling met een chronische aandoening wordt door veel factoren beïnvloed, zoals de 

aanpassing van het kind en het gezin aan de ziekte, het vermogen van de school om te voldoen aan de behoefte van het 

kind en de omgang van de leerkracht met een zieke leerling in het klaslokaal. 

 

Het is wenselijk dat in  elke school  een visie op zorg voor elke leerling aan de basis ligt van haar zorgbeleid. Dit beleid 

moet het schoolteam, ondersteund door een zorgteam, toelaten om binnen de grenzen van het haalbare tegemoet te 

komen aan de zorgnoden van leerlingen, zowel voor wat het leren als wat het participeren aan alle activiteiten op  

school betreft. 

Een school kan een gelijke toegang voor elke leerling tot gepast onderwijs echter niet alleen realiseren. Zij kan hiervoor 

beroep doen op een netwerk van partners, die elk vanuit hun deskundigheid kunnen bijdragen tot het slagen van de 

integratie van een kind of jongere met een chronische aandoening. Samenwerking tussen actoren met een zeer 

verschillende rol t.a.v. het kind of de jongere vraagt een transparant en helder model waarin de deskundigheid en de 

specifieke taken en verantwoordelijkheden van elke partner precies worden omschreven. Het onderstaande voorstel 

van samenwerkingsmodel is hiertoe een belangrijke aanzet. 

Naast de ouders en het kind met een chronisch aandoening (kortweg KCA) zelf, zullen de volgende partners in 

wisselende mate een rol te spelen hebben:  

 Het schoolteam, waaronder de trajectbegeleider, de leerkracht, en de begeleider voor geïntegreerd 

onderwijs (GON);  

 De medeleerlingen;  

 Het CLB;  

 De ziekenhuisschool;  

 Leerkrachten voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOaH);  

 Initiatieven voor onderwijs aan bed, waaronder ‘Bednet’;  

 Vrijwilligersorganisaties voor onderwijs aan huis; 

 Het ziekenhuisteam, waaronder de behandelende arts, de ziekenhuispsycholoog en de sociale dienst;  

 De huisarts;  

 Paramedici;  

 

In onderstaande figuur 7, wordt aan al deze partners een plaats toegekend als actoren in een samenwerkingproces. 

Iedere actor in dit schema heeft zijn specifieke taak, en draagt bij tot het welslagen van het integratieproces.  
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Figuur 7: Een voorstel van samenwerkingsmodel voor de integratie van kinderen met een chronische aandoening (KCA) op school (rode 

pijlen = traject binnen de school; zwarte pijlen = traject buiten de school) 

 

Uit onderzoek blijkt dat ouders een duidelijk beeld hebben van de noden van hun kind om met een chronische 

aandoening optimaal te kunnen functioneren binnen een school (80;81). Met deze noden werd rekening gehouden bij 

het ontwikkelen van het samenwerkingsmodel. 

Binnen de school staat de trajectbegeleider van de schoolloopbaan centraal. Hij heeft een signaalfunctie naar  het 

schoolbeleid, en is aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, leerkrachten, het CLB en de partners van het netwerk. Hij 

coördineert alle acties en informatiestromen. De trajectbegeleider is een personeelslid van de school.  

De trajectbegeleider wordt in zijn opdracht ondersteund door het CLB-team. Wanneer een leerling  geconfronteerd 

wordt met een chronische aandoening, voorziet  de procedure op school dat de ouders en de leerling op gesprek gaan 

bij de CLB-arts/verpleegkundige om de impact van deze aandoening op het functioneren op school in kaart te brengen. 

Samen met de CLB-arts/verpleegkundige worden de noden op het vlak van het leren en participeren op school opgelijst. 

Deze behoeften worden samen met de andere leden van CLB-team vertaald naar maatregelen die door de school 

kunnen worden genomen. De CLB-arts/verpleegkundige bespreekt met de ouders en de leerling welke informatie voor 

de school belangrijk is. Wanneer ouders en leerling akkoord gaan, bespreekt het CLB-team met het zorgteam van de 

school en de trajectbegeleider welke maatregelen nodig zijn om tegemoet te komen aan de zorgvragen van het kind of 

de jongere. Het schoolteam concretiseert vervolgens deze maatregelen in nauw overleg met de ouders en de leerling. 

Concrete opdrachten voor het CLB-team kunnen zich op volgende vlakken situeren: 

 Het detecteren van onderwijsleer- en participatiebehoeften; 

 Het overleg met behandelende artsen; 

 Het informeren van de medeleerlingen en het schoolteam met respect voor privacy; 
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 Het motiveren van ouders, kinderen/jongeren om met de school in dialoog te gaan en het sensibiliseren van de 

school om in haar zorgbeleid aandacht te schenken aan deze groep van kinderen met specifieke zorgvragen; 

 Het opnemen van haar taken in de begeleiding van ouders en kinderen; 

 Het uitvoeren van de draaischijffunctie en brugfunctie met school en externe partners; 

 Het opmaken van een GON-attest. 

 

Gepaste informatie voor leerkrachten en medeleerlingen is onontbeerlijk. Gebrek aan concrete en correcte informatie 

over de chronische aandoening zorgt voor heel wat misverstanden en onbegrip op scholen. Scholen verwachten dat 

medische informatie wordt aangereikt door medische professionals. Vaak is er een vertaling nodig van deze gegevens 

naar de schoolse context. CLB-artsen hebben hier samen met hun team een belangrijke taak.  

Naast de ondersteuning door het CLB-team, beschikken we in Vlaanderen over een netwerk van professionele diensten, 

al dan niet verbonden aan ziekenhuizen of mutualiteiten,  patiëntenorganisaties ziekenhuisscholen en organisaties die 

onderwijs aan huis kunnen ondersteunen. Zij bieden heel wat materialen en deskundigheid om het dagelijks 

functioneren van kinderen met een specifieke chronische aandoening te optimaliseren. Deze informatie kan ter 

beschikking gesteld worden aan scholen. 

De uitwisseling van informatie over de chronische aandoening tussen zorgverstrekkers, ouders en de leerling enerzijds, 

en het CLB- en schoolteam anderzijds, moet gebeuren met akkoord van de ouders en de betrokken leerling, en met 

respect voor de privacy. Dit houdt in dat ouders en de leerling het recht behouden om bepaalde aspecten van de 

aandoening niet aan derden mee te delen.  Anderzijds moeten ouders beseffen dat optimale integratie van hun kind 

met een chronische aandoening slechts mogelijk is, wanneer alle betrokken partners de informatie krijgen die nodig is 

om hun rol in het samenwerkingsmodel ten volle te spelen.  

Actueel wordt een draaiboek uitgewerkt dat een gefaseerde aanpak beschrijft voor de detectie van de onderwijsleer- en 

participatiebehoeften van kinderen/jongeren door het CLB en de realisatie van het traject dat aan de vastgestelde 

noden tegemoet dient te komen, met aandacht voor de noodzakelijke voorwaarden. 

De taken en verantwoordelijkheden van de partners worden hierin beschreven. 

 

Samenvatting van de aanbeveling: 

 

Schoolondersteuning bij het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid 

Sensibilisering van de school om een visie te ontwikkelen ten aan zien van kinderen met een chronische aandoening. 

Ondersteunen van de school bij het ontwikkelen van een zorgbeleid voor alle leerlingen. 

 

Supplementair aanbod voor deelpopulaties van de school:  

Informeren van betrokken leerkrachten van het zorgteam. 

Informeren van de klasgroep waarin de betrokken leerling vertoeft. 

Opvang van leerlingen/ouders van de betrokken klasgroep, naar aanleiding van vragen . 
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Individuele zorg op maat 

Gesprekken met de leerling met een chronische aandoening en de ouders met als doel: 

 In kaart brengen van de impact van de aandoening op het functioneren op school; 

 Inschatten van de noden op het vlak van leren en participeren. 

CLB-teamoverleg 

Overleg met het zorgteam en de trajectbegeleider, en/of de GON-begeleider op school om de zorgnoden te vertalen in 

maatregelen. 

Opnemen van de draaischijf- en brugfunctie tussen de school en het externe netwerk van partners, zoals de 

behandelende arts(en), het ziekenhuisteam, de ziekenhuisschool, tijdelijk onderwijs aan huis, paramedici. 

Begeleiden van ouders en leerling. 

 

7.4 VOORKOMEN VAN INFECTIEZIEKTEN D.M.V. VACCINATIES  

(OPERATIONELE DOELSTELLING 4) 

Samengevat:   

 

INDIVIDUEEL AANBOD VAN VACCINATIES 

 Aanbod van inhaalvaccinatieschema, vb. voor asielzoeker. 

 

SUPPLEMENTAIR AANBOD VAN VACCINATIES 

 Systematisch aanbod van inhaalvaccinaties: 

o Voor leerlingen met leemtes in het vaccinatieschema. 

 

BASISAANBOD VAN VACCINATIES 

 Systematisch aanbod van vaccinaties volgens schema voor alle leerlingen 

o 1
e
 leerjaar: DTPa-IPV 

o 5
e
 leerjaar: MBR 

o 1
e
 secundair: HBV en HPV 

o 3
e
 secundair: dTPa 
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In het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (1 december 1998) behoort het aanbieden van 

vaccinaties tot het verzekerd CLB-aanbod.  D.w.z. dat elk CLB verplicht is dit aan te bieden aan elke schoolgaande 

jongere. Dit betekent dat de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tot het basisaanbod voor alle schoolgaande 

kinderen en jongeren behoort. 

 Elke meerderjarige leerling (18 jaar) of verantwoordelijke van de minderjarige leerling heeft het recht het 

vaccinatieaanbod te weigeren en heeft de mogelijkheid de vaccinatie te laten uitvoeren door een arts van 

zijn/haar keuze; 

 De school heeft de plicht volledige medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van het 

vaccinatiebeleid; 

 Het CLB heeft de plicht om met de schoolorganisatie rekening te houden. 

De toepassing van het basisvaccinatieschema wordt voor het CLB geconcretiseerd in het Ministerieel besluit tot 

bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding (de meest recente versie 

dateert van 15 maart 2004).  Dit besluit vormt de basis voor de uitvoering van de vaccinatieopdracht van de CLB's. 

 

Aanbeveling voor het programma van preventieve gezondheidszorg in de CLB 

 

Aanbod aan alle leerlingen ter gelegenheid van de systematische contactmomenten 

Rekening houdend met het Vlaamse vaccinatieschema  worden de vaccinaties aangeboden in leerjaren waarin actueel 

de algemene of gerichte systematische contacten plaatsvinden: 

 In het 1ste leerjaar van het basisonderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, in het leerjaar waarin het 

kalenderjaar begint dat de leerling zeven jaar wordt, wordt het vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest-

poliomyelitis (DTPa-IPV) aangeboden; 

 In het 5de leerjaar van het basisonderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, in het leerjaar waarin het 

kalenderjaar begint waarin de leerling 11 jaar wordt, wordt het vaccin tegen mazelen-bof-rubella aangeboden; 

 In het 1ste jaar secundair onderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, in het leerjaar waarin het 

kalenderjaar begint dat de leerling 13 jaar wordt, worden 2 dosissen voor vaccinatie tegen hepatitis B 

aangeboden aan leerlingen die hiertegen nog niet werden ingeënt. Aan de meisjes worden ook 3 dosissen voor 

vaccinatie tegen het humaan papillomavirus aangeboden; 

 In het 3de jaar secundair onderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs in het leerjaar waarin de leerling 

vijftien wordt, wordt het vaccin tegen difterie-tetanus-pertussis (dTpa) aangeboden. 

 

Aanbod van inhaalvaccinaties aan leerlingen bij wie het vaccinatieschema nog onvolledig is ingevuld 

Naar aanleiding van de algemene en gerichte systematische contacten wordt de vaccinatiestatus van alle begeleide 

leerlingen nagekeken en worden zo nodig inhaalvaccinaties aangeboden. Het centrum biedt minstens de 

inhaalvaccinaties aan die betrekking hebben op de vaccins tegen mazelen, bof en rode hond, tegen poliomyelitis, 

difterie, tetanus en eventueel kinkhoest, tegen hepatitis B (voor zover de betreffende kinderen reeds in aanmerking 

kwamen voor gratis vaccinatie en tegen meningokokken van serogroep C. Het geven van inhaalvaccinaties situeert zich 

binnen het supplementaire aanbod van het CLB. 

http://www.vwvj.be/goto.php?id=537d9b6c927223c796cac288cced29df&type=docs
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Het CLB heeft de opdracht de meerderjarige leerling (d.w.z. 18 jaar) of de ouders, de voogd of de persoon die 

de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft, schriftelijk in te lichten over de aard en de bedoeling van de vaccinatie. 

Een vaccinatie wordt pas toegediend nadat men hiervoor van de meerderjarige leerling of van de verantwoordelijke van 

de minderjarige leerling een schriftelijke toestemming heeft ontvangen. Deze toestemming kan worden gegeven voor 

meerdere vaccinaties tegelijk, maar is niet langer dan twee jaar geldig. 

Het CLB streeft ernaar een vaccinatiegraad van minstens 95% te bereiken bij de leerlingen die het begeleidt. 

Het CLB houdt van iedere begeleide leerling op een gestandaardiseerde wijze de vaccinatietoestand bij. De beschikbare 

vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het schooljaar van toediening schriftelijk meegedeeld aan de 

meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft. Op 

verzoek worden de beschikbare gegevens tevens meegedeeld aan de behandelende arts (82). 

In een Koninklijk Besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (10 november 1967) wordt 

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 een lijst van de 

handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de 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. 
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7.5 VOORKOMEN VAN DE VERSPREIDING VAN INFECTIEZIEKTEN D.M.V. PROFYLACTISCHE 

MAATREGELEN. (OPERATIONELE DOELSTELLING 5) 

Samengevat:    

 

INDIVIDUEEL AANBOD VAN PROFYLACTISCHE MAATREGELEN 

 Aanbod volgens individuele noodzaak van het kind en het gezin 

 

SUPPLEMENTAIR AANBOD VAN PROFYLACTISCHE MAATREGELEN 

o Aanbod op maat van subpopulaties in de school (klasgroep) 

 

BASISAANBOD VAN PROFYLACTISCHE MAATREGELEN 

 Schoolondersteuning bij het uitwerken van een hygiënebeleid op school 

 Inschatting van de ernst van de infectieziekte voor de schoolpopulatie en de coördinatie van het beleid 

 

 

Het organiseren van profylactische maatregelen om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan, behoort tot het 

verplichte aanbod van het CLB. 

Een "Draaiboek Infectieziekten CLB (2010) voor professionelen" werd ontwikkeld door de dienst Jeugdgezondheidszorg 

KUL en de VWVJ in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit document werd gefinaliseerd en 

officieel bekend gemaakt op 14 september 2010. 

Dit draaiboek geeft vooreerst een overzicht van de algemene hygiënische maatregelen die personeel van scholen en 

CLB dienen te hanteren in hun omgang met en begeleiding van schoolgaanden. Verder bundelt het draaiboek voor een 

reeks infectieziekten wetenschappelijke informatie die CLB-medewerkers en scholen nodig hebben om een goed 

profylaxebeleid te kunnen uitvoeren. Waar nodig en mogelijk gebeurde ook een vertaalslag naar de praktijk onder de 

vorm van modelbrieven en folders. Dit alles werd onderbouwd door een wetenschappelijke literatuurstudie, toetsing 

aan de CLB-praktijk en toesting bij experts ter zake, en geldt als de actuele state of the art voor wat het CLB-beleid 

terzake betreft (83). 
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7.6 BEVORDERING VAN GEZONDHEID, GROEI EN ONTWIKKELING, D.M.V. 

INITIATIEVEN/INTERVENTIES GERICHT OP POPULATIES, SUBGROEPEN EN INDIVIDUEN. 

(OPERATIONELE DOELSTELLING 6)  

Samengevat:    

INDIVIDUELE GEZONDHEIDSBEVORDERING 

 Individuele gezondheidsbevordering: 

o Gepersonaliseerd, volgens individuele noodzaak. 

 

SUPPLEMENTAIR AANBOD 

 Gezondheidsbevordering op maat van subgroepen: 

o Aangestuurd door een omgevingsanalyse, lokale nood. 

 

BASISAANBOD  

 Schoolondersteuning bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid: 

o Thema’s van de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid; 

o Aangestuurd door een maatschappelijke noodzaak (seksuele en relationele thema’s); 

o Visie-ontwikkeling op ziekte en functioneren op school. 

 

De Vlaamse overheid bouwt haar preventief gezondheidsbeleid uit door het ontwikkelen en ondersteunen van 

gezondheidsbevorderende acties en het uitbouwen van een goede ziektepreventie. De hoger beschreven operationele 

doelen (§ 7.1 tot en met § 7.5) dragen ondermeer bij tot ziektepreventie door de tijdige detectie van bepaalde 

aandoeningen en door het inschatten van de zorgnood om vervolgens door een zorgaanbod te voorkomen dat (grotere) 

gezondheidsschade optreedt. Gezondheidsbevordering beoogt mensen in staat te stellen om determinanten van hun 

gezondheid positief te beïnvloeden. Het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid draagt enkele 

gezondheidsthema’s prioritair voor, met name voeding en beweging, de mondgezondheid, de seksuele gezondheid en 

stresshantering 

Scholen hebben de opdracht een gezondheidsbeleid uit te werken met als doel een stimulerende en veilige 

leeromgeving te creëren. Het scholengezondheidsbeleid van de school kadert in het facettenbeleid van de Vlaamse 

overheid. Omdat de school één van de contexten is  waar fysische en sociale determinanten van (on)gezond gedrag 

kunnen worden gewijzigd of beïnvloed, is zij een uitgelezen plaats om aan gezondheidsbevordering te doen ten aanzien 

van de schoolpopulatie.  
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Net zoals voor de andere aspecten van het preventieve gezondheidsbeleid, vertrekt men bij de gezondheidsbevordering 

vanuit objectiveerbare noden. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen werden vanuit maatschappelijke noden 

geformuleerd en onderbouwd door bevolkingsonderzoek en expertadvies. Volgende gezondheidsdoelstellingen zijn 

bijzonder van toepassing voor schoolgaande kinderen en jongeren: 

 Het terugdringen van infectieziekten door het verhogen van de vaccinatiegraad van de schoolgaande kinderen 

 Het terugdringen van het gebruik van alcohol, tabak en illegale drugs 

 Het aanzetten tot gezond bewegen en evenwichtige voeding 

 De sterfte door zelfdoding verminderen. 

Met uitzondering van het terugdringen van infectieziekten, zijn de andere thema’s uitermate gerelateerd aan de leefstijl 

van kinderen en jongeren en is gezondheidsbevordering een noodzakelijke methodiek om het vooropgestelde doel te 

bereiken, weliswaar aangevuld door de tijdige detectie van ongezond en/of problematisch gedrag of emotionele 

problemen. 

Vanuit het Departement Onderwijs wordt eveneens aandacht gevestigd op het belang van initiatieven ten aanzien van 

de seksuele en relationele vorming van jongeren. De noodzaak hiertoe wordt ook door de wetenschappelijke  literatuur 

onderschreven. Het terugdringen van het aantal tienerzwangerschappen kan in deze een doelstelling zijn (84;85). 

Een omgevingsanalyse van de school moet toelaten om een gezondheidsbeleid op maat van de noden van de gehele 

schoolpopulatie of deelgroepen binnen de school te ontwikkelen. Initiatieven om kinderen met een chronische 

aandoening functioneel te integreren kunnen ook als gezondheidsbevorderend begrepen worden, maar dan gericht op 

de individuele, betrokken leerling.  

In het gezondheidsbeleid draagt de school de eindverantwoordelijkheid. De CLB zijn evenwel een belangrijke partner in 

het uitwerken ervan door coaching van het projectmatig werken en het aanbrengen van recente wetenschappelijk 

informatie. De scholen en hun partners, waaronder de pedagogische begeleidingsdiensten, de CLB en de partners van 

het externe netwerk, kunnen terugvallen op gefaseerde methodieken en een matrix van aandachtsgebieden, waarbij 

enerzijds systematisch aandacht wordt besteed aan educatie, structurele maatregelen, regelgeving, signaaldetectie en 

anderzijds aan de participatie van alle betrokkenen zoals de leerlingen en leerkracht in de klas, de school en haar 

bestuur en de partners in de omgeving (ouders, gemeente,..)(86). Tabel 1 stelt de matrix van aandachtsgebieden 

schematisch voor. 

 

Tabel 1: De gezondheidsmatrix (87) 

 Leerling Klas School Omgeving  

Educatie     

Structurele maatregelen     

Afspraken/reglement     

Zorg/begeleiding (leerlingbegeleiding 

signaalherkenning en vroeg-detectie) 
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Identificatie van groepen met bijzondere noden 

Het identificeren van de bijzondere subgroepen is enerzijds noodzakelijk om voor een deelpopulatie of een individu 

zorg op maat uit te werken, maar ook om het preventief gezondheidsbeleid, in casu de gezondheidsbevordering 

binnen het basisaanbod en het supplementair aanbod bij te sturen. Bijzondere noden groeien uit een bepaalde 

risicoconstellatie waarin kinderen en jongeren opgroeien. Diverse contexten bepalen de aard van het risico. 

Risico vanuit een maatschappelijke context: 

 Kinderen die opgroeien in (kans)armoede lopen een groter risico op gezondheids- en ontwikkelingsproblemen 

op sociaal, emotioneel, cognitief en lichamelijk vlak. Subgroepen hiervan zijn de anderstalige nieuwkomers, 

asielzoekers en kinderen die illegaal in het land verblijven. 

Risico vanuit een onderwijscontext (vaak gemengd met maatschappijcontext) 

 Jongeren die in het technisch en (deeltijds) beroepsonderwijs school lopen zijn kwetsbaarder in hun sociale en 

emotionele ontwikkeling en lopen groter risico op een problematische uitkomst; 

 Kinderen die school lopen in het buitengewoon onderwijs zijn bedreigd in hun ontwikkeling tot een zelfstandig 

maatschappelijk functionerende volwassene. 

Risico vanuit een individuele constellatie: 

 Het persoonlijk ontwikkelingstraject, de medische voorgeschiedenis (vb. een chronische aandoening), de 

gezins- en sociale context maken of een kind al dan niet nood heeft aan gerichte maatregelen ter 

bescherming/bevordering van zijn/haar gezondheid en ontwikkeling.  
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8 SYSTEMATISCHE CONTACTEN IN DE CLB 

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen voor het programma van de preventieve gezondheidszorg in de CLB, zoals ze 

per thema in hoofdstuk 7 werden beschreven, vervat in een tijdslijn van  systematische contactmomenten. 

Systematische contacten
7
, actueel consulten genaamd, zijn één van de mogelijke methodieken die in een CLB 

gehanteerd worden. Voor de tijdige onderkenning van een aantal aandoeningen, beschreven in hoofdstuk 7, is deze 

methodiek zeer geschikt. Voor een aantal andere thema’s zoals de neuromotore ontwikkeling, de taal-& 

spraakontwikkeling en de tijdige detectie van psychosociale problemen, is de methodiek niet toereikend. 

De kleuraanduidingen ‘groen’, ‘geel’ en ‘rood’ in onderstaande bespreking verwijzen naar respectievelijk het 

basisaanbod, het supplementaire en het individuele aanbod.  

De systematische contacten situeren zich in grote mate op het niveau van het basisaanbod voor alle leerlingen.  

Voor een eerder beperkt aantal gezondheidsthema’s kan een supplementair aanbod ook op systematische wijze 

worden georganiseerd (vb. zorg voor de mondgezondheid, aanbod inhaalvaccinaties). Het gaan dan om een aanbod 

voor welomschreven doelgroepen. De invulling van het toezicht op de mondgezondheid is hiervan een voorbeeld: voor 

kinderen en jongeren die regelmatig tanden poetsen en jaarlijks naar de tandarts gaan wordt een verder zetting van dit 

gedrag aangemoedigd. Wanneer jongeren nog geen ‘mondgezond’ gedrag vertonen zal een mondonderzoek worden 

uitgevoerd. Het supplementaire aanbod in het kader van een zorgvraag daarentegen zal ad hoc worden uitgevoerd. 

Het schema stelt ook een taakverdeling voor, hoofdzakelijk tussen arts en verpleegkundige. 

Voor wat het aanbieden van vaccinaties betreft, wordt ervan uitgegaan dat dit een gezamenlijke opdracht is voor de 

arts en de verpleegkundige, al dan niet bijgestaan door een administratief medewerker. Eerst wordt een overzicht van 

systematische contacten voorgesteld voor het basisonderwijs (§8.1) en vervolgens voor het secundair onderwijs (§8.2). 

Tot slot worden de consequenties hiervan voor de organisatie van systematische contacten toegelicht (§8.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

7
 De term consulten wordt in dit document vervangen door het begrip systematische contacten. Dit begrip verwijst naar 

de methodiek van contacten met een vaste regelmaat ongeacht de inhoud van de contacten.  Het woord ‘consult’ of 

‘consultatie’ verwijst eerder naar een medische activiteit die door een arts en/of verpleegkundige moet worden 

uitgevoerd. De keuze voor het begrip ‘systematische contacten’ ontkoppelt de methode van de inhoud van het contact. 
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8.1 BASIS ONDERWIJS: SCHEMA SYSTEMATISCHE CONTACTEN 

 

Voor het basisonderwijs worden in het basisaanbod in totaal 5 contacten voorgesteld. In overeenstemming met de 

inhoud van deze contacten is voor slechts 2 ervan (inclusief het eerste multidisciplinaire consult voor de 1
e
 kleuterklas) 

een directe inbreng van een arts vereist (figuur 8). 
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Figuur 8: Schema en inhoud van de systematische contactmomenten tussen CLB en leerlingen van het basisonderwijs. 

Het systematisch basisaanbod is per klasjaar groen ingekleurd met uitzondering van het aanbod ‘mondgezondheid’. Dit laatste wordt slechts op systematische wijze aangeboden in 

aanwezigheid van welomschreven risicofactoren. 

Het systematisch basisaanbod wordt aangevuld met het supplementaire en individuele aanbod en een voorstel van taakverdeling 
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Het contact in de 1e kleuterklas 

Doel : 

 Kennismaking tussen ouders en het CLB; voorstelling van de CLB-werking; 

 In kaart brengen van risico’s en kansen binnen het kind, de ouders, de gezinsstructuur en de sociale 

omgeving, met het oog op de opmaak van een ‘baseline risicoprofiel’ van elk kind en de start van een CLB-

dossier. 

Voorwaarden:  

 Aanwezigheid van ouders:  

o ouders moeten worden bereikt (kansengroepen), drempelverlagend werken; 

o voldoende ruimte en privacy om ouders te onthalen (op school of in centrum). 

 Voldoende tijd: doorloop van 4 disciplines: ± 15 min per discipline; per schooldag ongeveer 12 à 15 

leerlingen. 

 Inzet van 4 disciplines (allen ervaren het kind in contact). Zinvol voor kennismaking. 

o MW: voorstelling CLB-werk, bevraging van de gezinssamenstelling en de sociale omgeving (woon-

werk-netwerk); 

o PPC: bevraging van het welbevinden, de ontwikkeling van het kind en de opvoedingsvaardigheden 

van de ouders; 

o PMW: onderzoek van de gezichtscherpte, meten&wegen, mondonderzoek; 

o Arts: medische antecedenten, oogstand, hartauscultatie, genitaal onderzoeks, integratie van 

risicofactoren versus perceptie ouders en kind. 

Aan de hand van dit contact kunnen kinderen geïdentificeerd worden waarvoor een aanbod op maat nodig is. Dit 

aanbod kan zich situeren binnen de schoolcontext of binnen de CLB-werking (vraag naar informatie & advies, 

surveillance of start diagnostiek en/of doorverwijzing, naar externe diensten). 

 

De contacten in de 3e kleuterklas, het 2
e
 en het 6

e
  leerjaar van het lager onderwijs  

Deze contacten worden door de verpleegkundige alleen uitgevoerd. De voorwaarden zijn dat de verpleegkundige 

opgeleid is in de techniek van wegen en meten, plotten en de interpretatie van de curven conform de standaarden en 

aan de hand van beschikbare beslisbomen, en opgeleid is in de techniek van het visusonderzoek met kennis van de 

verwijscriteria. 

De standaarden jeugdgezondheidszorg geven ondubbelzinnig criteria voor verwijzing bij afwijkende resultaten van het 

visusonderzoek (gezichtsscherpte, kleurzin, dieptezicht).  

Voor wat de opvolging van groei betreft, worden de respectieve beslisbomen gebruikt. Deze geven de grenzen aan van 

wat als normaal kan worden geïnterpreteerd en wat aan de arts voor klinische evaluatie moet worden voorgelegd. Een 

voorbeeld van deze taakverdeling wordt gepresenteerd in figuur 9 voor wat de evaluatie van een “te kleine gestalte” 

betreft. De beslisbomen geven aan tot waar het basisaanbod voor het opvolgen van de groei voor alle kinderen reikt 

(zone boven de rode lijn op de figuur). Van het ogenblik dat een supplementaire afweging nodig is, gebaseerd op een 
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bijkomende anamnese en/of klinisch onderzoek, dient het dossier aan de arts te worden overgedragen voor een 

supplementair aanbod (zone onder de rode lijn op de figuur). 

Richtlijnen voor mondonderzoek zijn eenduidig. De techniek van het mondonderzoek wordt actueel aangeleerd aan de 

verpleegkundigen. 

Het opmaken van een risicoconstellatie, de interpretatie en weging ervan in het licht van de gezondheid, groei en 

ontwikkeling is een opdracht voor de arts en bij uitbreiding voor het ganse CLB-team. 

Een controle van de gezichtscherpte wordt de leerlingen van het buitengewoon onderwijs type 1 en type 2 aangeboden 

in het schooljaar dat ze 12 worden. 

 

 

Figuur 9: Beslisboom kleine gestalte, als voorbeeld van een mogelijke taakverdeling tussen arts en verpleegkundige, met de lijn die 

het basisaanbod van de verpleegkundige (zone boven de rode lijn) scheidt van het supplementaire aanbod door de arts (zone 

onder de rode lijn) (37). 

 

Het contact van het 4e leerjaar 

Dit consult vereist de aanwezigheid van een arts onder meer omwille van het onderzoek naar verworven of niet eerder 

vastgestelde cryptorchidie, en de evaluatie van de pubertaire status. Het onderzoek naar de pubertaire status is 

relevant als referentiepunt bij de interpretatie van gestalte en gewicht in het 6
e
 leerjaar. 

Daarenboven is éénmalig, een algemene klinische blik en de perceptie van het kind door de arts op lagere schoolleeftijd 

wenselijk.

Alles OK 

Voorleggen aan de arts 
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8.2 SECUNDAIR ONDERWIJS: SCHEMA SYSTEMATISCHE CONTACTEN 

 

Voor leerlingen van het secundair onderwijs wordt een supplementair aanbod voor specifieke doelgroepen 

voorzien in het eerste jaar. Voor alle leerlingen omvat het basisaanbod één contact op leeftijd (2
e
 of 3

e
 jaar van 

het secundair onderwijs) met de arts, en één contact in het 5
e
 jaar van het secundair onderwijs met de 

verpleegkundige (figuur 10). 
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Figuur 10: Schema en inhoud van de systematische contactmomenten tussen CLB en leerlingen van het secundair onderwijs. Het systematisch basisaanbod is per 

klasjaar groen ingekleurd. De thema’s  visus, mondgezondheid, scoliose en menarche worden slecht op systematische wijze behandeld in 

aanwezigheid van welomschreven risicofactoren. 

Het systematisch basisaanbod wordt aangevuld met het supplementaire en individuele aanbod en een voorstel van taakverdeling. 
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Voor leerlingen van het secundair onderwijs wordt een supplementair aanbod voor specifieke doelgroepen 

voorzien in het eerste jaar. Voor alle leerlingen omvat het basisaanbod één contact op leeftijd (2
e
 of 3

e
 jaar van 

het secundair onderwijs) met de arts, en één contact in het 5
e
 jaar van het secundair onderwijs met de 

verpleegkundige (figuur 10). 

  

In het 1e jaar van het secundair onderwijs wordt een onderzoek van visus, gehoor en de mond op maat van 

doelgroepen aangeboden. Dit is een supplementair aanbod. Voor de omschrijving van de doelgroepen moet 

naar de standaarden jeugdgezondheidszorg worden verwezen. Een korte beschrijving is terug te vinden in § 

7.1.1 en § 7.1.2. 

 

Het contact op leeftijd: meisjes 13 jaar en  6 maanden en jongens 14 jaar  

Ter controle van het groeipatroon (gestalte en gewicht) en de tijdige detectie van een verlate of vertraagde 

ontwikkeling van de puberteit, zal de CLB-arts een cohorte meisjes uitnodigen voor onderzoek van minstens 13 

jaar en 6 maanden en een cohorte van jongens van minstens 14 jaar. 

De leeftijden van 13 jaar en 6 maanden en 14 jaar voor respectievelijk meisjes en jongens worden ingegeven 

door het criterium voor late puberteit zoals in onderstaande beslisbomen aangegeven (figuur 11). 

verwijzen

Elk MEISJE > of = aan 13,5 jaar dat niet minstens B2 vertoont OF

de afwezigheid van menarche 4 jaar of langer na B2-score OF

het niet hebben van menarche op 16 jaar

actief bevragen

van de datum van menarche

na 16e verjaardag

Elk MEISJE dat nog geen 16 jaar is op het consult 3e secundair

 en nog geen menarche heeft gehad

 

verwijzen

Elke JONGEN > of = 14 jaar die niet minstens een pubertaire score G2T4ml heeft bereikt

selectief consult na 1 jaar

ter controle van G-progressie

en toename van het testiculair volume

Elke JONGEN die op +/- 14 jaar een pubertaire score G2T4 ml vertoont

 

Figuur 11: Beslisbomen verlate puberteit (37) 

 

Om effectief aan tijdige detectie van een late pubertaire ontwikkeling te kunnen doen, moeten jongeren zo 

kort mogelijk na het verstrijken van het criterium worden onderzocht. Zolang leerlingen op leeftijd de 

schooljaren doorlopen, zal men pas in het 2
e
 jaar van het secundair onderwijs meisjes terugvinden van 13 jaar 

en 6 maanden. Voor jongens geldt het dat zij pas halverwege het schooljaar van het 2
e
 jaar van het secundair 

onderwijs het leeftijdscriterium voor pubertaire evaluatie bereiken en dat dit voor de jongere helft van de klas 

pas in het 3
e
 jaar van het secundair onderwijs het geval is. (In Bijlage tabel-leeftijden per klasjaar) 

Om organisatorische redenen is het evident dat elke individuele leerling niet precies op de criteriumleeftijd (13 

jaar en 6 maanden en 14 jaar) kan worden onderzocht. Er moet daarom een aanvaardbare marge worden 

ingebouwd, rekening houdend met enerzijds de haalbaarheid voor de CLB-werking, en anderzijds met de 

kwaliteit van de tijdige detectie (is detectie van een late puberteit voor een meisje op bv. 14 jaar en 6 maanden 

en voor een jongen op de leeftijd van bv. 15 jaar nog tijdig te noemen?). Dezelfde redenering wordt gevolgd 

voor meisjes die zeker op hun 16
e
 verjaardag moeten gestart zijn met menstrueren. 
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Als compromis tussen haalbaarheid en kwaliteit wordt een marge van +6 maanden aanvaard. Deze marge 

wordt getoetst aan het concrete verloop van een schooljaar. Volgende knelpunten worden vastgesteld: 

 

VOOR MEISJES: 

1. Een schooljaar en een kalenderjaar vallen niet samen; 

2. Het criterium om te spreken van late puberteit is een M1-score op 13 jaar 6 maanden. 

Leerlingen worden ten vroegste vanaf juli van het lopende kalenderjaar 13 jaar 6 maanden, dit is op 

het einde van een schooljaar. Dat betekent dat meisjes geboren in januari ten vroegste op 13 jaar 9 

maanden op laattijdige start van de puberteit kunnen worden gecontroleerd; 

3. In de maanden december en mei/juni worden geen systematische contacten georganiseerd omwille 

van examens. 

In  de maanden juli en augustus zijn er geen systematische contacten wegens vakantie. 

Dit betekent dat leerlingen gedurende een periode van  5 maanden onbereikbaar zijn voor een 

systematisch contact. 

Daarom moet een marge van  5 à 6 maanden worden toegestaan. 

 

VOOR JONGENS: 

1. Een schooljaar en een kalenderjaar vallen niet samen; 

2. Het criterium om te spreken van late puberteit is ‘niet minstens een T4ml G2score  op 14 jaar’. 

Leerlingen worden ten vroegste vanaf januari (de start van het kalenderjaar) 14 jaar, dit is in het 

midden van het schooljaar; 

3. In de maanden december en mei/juni worden geen systematische contacten georganiseerd omwille 

van examens. 

In  de maanden juli en augustus zijn er geen systematische contacten wegens vakantie. 

Dit betekent dat leerlingen gedurende een periode van  5 maanden onbereikbaar zijn voor een 

systematisch contact. 

Daarom moet een marge van 7 maanden worden toegestaan. 

Het accepteren van deze leeftijdsmarges is het gevolg van een aantal praktische beperkingen bij het 

organiseren van systematische contacten in een schoolcontext. 

Naast de controle van de pubertaire status, worden alle leerlingen gewogen en gemeten, vindt er een 

onderzoek plaats naar kenmerken van scoliose en wordt een mondonderzoek uitgevoerd in functie van het 

gezondheidsgerelateerde gedrag en de risicofactoren.  

 

Supplementair aanbod 

In het kader van de detectie van een late ontwikkeling van de puberteit, zal de CLB-verpleegkundige een 

selectie van 16-jarige meisjes bevragen naar menarche, wanneer deze datum nog niet bij het CLB is 

geregistreerd.  
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Het consult van het 5
e
 jaar van het secundair onderwijs 

Deze groep jongeren zal door de verpleegkundige worden uitgenodigd voor een contact waarbij elke leerling 

gemeten en gewogen wordt en de vaccinatiestatus wordt gecontroleerd. Dit contact kadert in een gesprek 

over gezondheid en gezondheidsgerelateerde levensgewoonten. 

Het zou zinvol kunnen zijn om voor deze groep een systematische detectie te doen naar signalen van 

psychosociale risicoprocessen. Multidisciplinair CLB- en expertoverleg is nodig om hiervoor een gepaste 

methodiek te vinden. 

 

8.3 CONSEQUENTIES VOOR DE ORGANISATIE 

De vernieuwde timing en invulling van de systematische contacten heeft een aantal gevolgen voor de 

organisatie van het CLB in zijn geheel en van de contacten in het bijzonder (zie ook Tabel 2). 

 

Voor de verpleegkundige 

 De verpleegkundige zal zelfstandig moeten werken tijdens de contacten voor de 3
e
 kleuterklas, en het 

2
e
 en het 6

e
 leerjaar van het lager onderwijs, en zal  verantwoordelijkheid moeten nemen voor de 

uitvoering van het onderzoek, de evaluatie van eventuele zorgnood en de behoefte aan een 

supplementair aanbod. Hiertoe zullen de verpleegkundigen moeten worden opgeleid, getraind en 

vertrouwd worden gemaakt met de standaarden en de verwijscriteria die hierin zijn opgenomen. 

 Er is een overwicht aan systematische contacten in het basisonderwijs (zie figuur 8), met name 5 

contacten. In het secundair onderwijs daarentegen is er slechts 1 systematisch contact met een 

verpleegkundige voorzien op de leeftijd van 16-jaar (5
e
 jaar van het secundair onderwijs). Dit zal 

gevolgen hebben voor de planning en organisatie binnen de centra waar er een opsplitsing bestaat 

tussen equipes van het basis- en het secundair onderwijs. 

 

Voor de arts 

 Het uitgangspunt is dat CLB-artsen worden ingezet in die systematische contacten waar omwille van 

de inhoud, de onderzoekshandeling of de interpretatie van het onderzoek een arts nodig is.  

 Door artsen deels terug te trekken uit het systematisch basisaanbod komt ruimte vrij om hen een 

grotere rol te laten spelen in het supplementair en individuele aanbod, waar over het algemeen een 

grotere inhoudelijke en technische expertise vereist is. Zo vermindert het aantal systematische 

contacten met een arts van 5 à 6 naar 3 (tabel 2). Deze verminderde inzet van artsen in het 

basisaanbod mag er echter niet toe leiden dat het aantal voltijds equivalenten van artsen in het CLB 

naar verhouding zou afnemen. Artsen hebben immers een onvervangbare inbreng in de verfijning van 

signalen in het kader van de tijdige herkenning van problemen op het vlak van gezondheid, groei en 

ontwikkeling (zie ook figuur 5, hoofdstuk 6  ‘Een werkmodel voor de CLB’). 

 Concreet betekent een supplementair en een individueel aanbod voor het takenpakket van de arts het 

volgende: 
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o het geven van informatie & advies; 

o het interpreteren van risicofactoren/beschermende factoren en signalen van risicoprocessen, 

het maken van een risicoconstellatie in het geheel van het ontwikkelingsprofiel van een kind; 

o het opstarten van een (eventueel) diagnostisch proces in de domeinen van de taal- en 

spraakontwikkeling, neuromotore ontwikkeling en coördinatie, cognitieve ontwikkeling, 

sociaal-emotionele ontwikkeling en alle andere domeinen die in het kader van de tijdige 

detectie van gezondheid, groei- en ontwikkelingsproblemen werden opgesomd; 

o overleg met het externe netwerk, in het bijzonder de curatieve gezondheidszorg in het kader 

van de opvolging van kinderen en jongeren die werden verwezen; 

o teamwerking met bijzondere focus op de integratie van medische antecedenten als 

risicofactor bij kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden; 

o teamwerking met bijzondere focus op de functionele integratie van chronisch zieke kinderen 

en kinderen met ontwikkelingsproblemen in het onderwijs. 

 Voor wat betreft de gezondheidsbevordering in het basis- of het supplementair aanbod, kan de arts 

bijdragen in het  aanleveren van correcte recente, wetenschappelijke informatie omtrent de 

geselecteerde gezondheidsthema’s.  

 

Tabel 2: Vergelijking inzet expertise in de systematische contactmomenten vroeger (zoals het actueel is) en nu (zoals in dit 

document voorgesteld) 

 

 

Voor de organisatie 

 Vooral voor het secundair onderwijs betekent dit voorstel een aanpassing van de organisatie. In plaats 

van klassen of delen van klassen worden in dit nieuwe model voor het onderzoek groepen 

samengesteld uit leerlingen van verschillende klassen (vermoedelijk een 2-tal). Dit maakt dat 1 klas 

doorgaans in 2 (mogelijks 3 beurten) zal worden uitgenodigd voor onderzoek; 

 Het organiseren van een systematisch contact vraagt een gebruiksvriendelijk elektronisch programma 

dat toelaat jongeren op geboortedatum te selecteren; 

 Deze werkwijze van oproepen van individuele leerlingen uit diverse klassen heeft als meerwaarde dat 

het uitnodigen van jongeren voor systematische contacten gecombineerd kan worden met het 

uitnodigen voor selectieve contacten. Hierdoor daalt het risico op stigmatisering voor deze laatste 

groep van leerlingen; 
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 De uitwerking van een supplementair en individueel aanbod in functie van risicofactoren (men denke 

hierbij oa. aan het mondonderzoek bij kinderen die geen controle bij de tandarts kregen in het 

afgelopen jaar, of aan de grotere vraag naar signaalverheldering in streken met een hoge 

aanwezigheid van anderstaligen of kansarme buurten), zal een verschillende werklast genereren 

naargelang de regio waarin een CLB werkt. Kinderen in een stedelijke kansarme regio, in het 

beroepsonderwijs zullen andere (meer?) nood hebben aan een supplementair aanbod dan leerlingen 

uit ruraal gebied in een opleiding algemeen secundair onderwijs. Het werkmodel dat hier wordt 

voorgesteld vraagt vermoedelijk een andere, meer gedifferentieerde weging van leerlingen en 

bijgevolg een grotere inzet van CLB-personeel; 

 De timing van het vaccinatie-aanbod valt niet samen met deze van de systematische  

contactmomenten. Dit zou een supplementaire administratieve en organisatorische belasting kunnen 

betekenen voor de centra die vaccinatie willen koppelen aan systematische contacten. Omwille van de 

mogelijke rem op de haalbaarheid van het vaccinatieprogramma en omwille  van het zeer grote bereik 

door de CLB van kinderen en jongeren, zou een gemotiveerde vraag aan de Hoge Gezondheidsraad 

kunnen worden gericht, met het oog op een aanpassing van het basisvaccinatieschema voor de 

leeftijdsgroep van schoolgaande kinderen. 
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9 SAMENVATTING 

Dit document beoogt op basis van literatuurstudie, expertadvies en overleg met het werkveld, een 

wetenschappelijk ‘state of the art’ te ontwikkelen van waaruit aanbevelingen worden geformuleerd voor de 

concrete organisatie van JGZ in de Centra voor Leerlingenbegeleiding. 

 

Referentiekaders  

Hiertoe werd vertrokken vanuit de brede definitie (tevens de strategische doelstelling) van 

jeugdgezondheidszorg, met name 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, om aldus de kansen op een optimale ontwikkeling te faciliteren. 

Het gebruik van een ecologisch, transactioneel denkkader beklemtoont het dynamisch aspect van ontwikkeling 

en de impact van de wisselwerking tussen het kind/de jongere en zijn omgeving. De ontwikkelingsuitkomst zal 

bepaald worden door de persoonlijke kenmerken van het kind/de jongere, de kenmerken van het gezin en 

belangrijke opvoeders en door de sociale omgeving en de bevorderende en/of remmende invloeden die ervan 

uitgaan. Deze begrippen krijgen een weging in het Balansmodel van Bakker. 

Gezien het preventieve gezondheidsbeleid, zoals het uitgetekend is in het ‘decreet betreffende het preventieve 

gezondheidsbeleid’ nauw aansluit bij de hoger genoemde transactionele modellen, zijn de aanbevelingen in dit 

document in overeenstemming met de doelstellingen van de Vlaamse overheid inzake het preventieve 

gezondheidsbeleid voor de groep schoolgaande kinderen en jongeren. 

Een zorg- en organisatiemodel, geïnspireerd door het ‘Response to Intervention’ model garandeert flexibiliteit 

in het zorgaanbod: het laat toe om mensen, expertise en middelen gericht in te zetten volgens de noden en 

volgens de kenmerken van de doelgroep. 

Een algemeen werkmodel voor de CLB schematiseert (1) de aansluiting op het voortraject in het domein van de 

preventieve gezondheidszorg door Kind & Gezin en de behandelende arts, (2) de verankering met de 

schoolcontext en (3) de toepassing van CLB-vertrouwde methodieken zoals systematische contactmomenten,  

vraaggestuurde werking en de methodiek van handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken. 

 

Vertaling naar operationele doelen 

Om het strategische doel voor schoolgaande kinderen en jongeren te realiseren, worden volgende concrete 

operationele doelen vooropgesteld: 

1. Tijdig  onderkennen van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren op 

lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal vlak; 

2. Onderkenning van risicofactoren en beschermende factoren van gezondheid, groei en ontwikkeling 

met als doel de nood aan zorg in te schatten, nu en in de toekomst. Deze factoren liggen zowel bij het 

individu als bij de ouders, het gezin en sociale en maatschappelijke context; 

3. Zorg dragen voor de functionele integratie van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en 

gezondheidsproblemen door middel van beschermende en bevorderende maatregelen; 

4. Voorkomen van infectieziekten d.m.v. vaccinaties; 
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5. Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten d.m.v. profylactische maatregelen; 

6. Bevordering van gezondheid, groei en ontwikkeling, d.m.v. initiatieven/interventies gericht op 

populaties, subgroepen en individuen.   

 

Algemene aspecten van het advies 

1. Het aanbod preventieve gezondheidszorg in de CLB bouwt bij voorkeur voort op acties die door Kind 

& Gezin en de behandelende arts tijdens de voorschoolse leeftijdsperiode  werden ondernomen. 

2. De inhoud, frequentie en leeftijdsverdeling van het basisaanbod, en waar nodig 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 en expertconsultatie met 

betrekking tot de volgende activiteiten:  

a. Aspecten van gezondheid, groei en ontwikkeling die voor tijdige detectie in aanmerking 

komen; 

i. Zintuiglijke stoornissen stoornissen; 

ii. Mondgezondheid; 

iii. Monitoring van de groei; 

iv. Cryptorchidie; 

v. Varicocoele; 

vi. Scoliose; 

vii. Hartafwijkingen; 

viii. Ontwikkeling van kinderen; 

ix. Taal- en spraakontwikkeling; 

x. Geestelijke gezondheid; 

b. Inschatten van de nood aan zorg; 

c. Zorg dragen voor de functionele integratie van kinderen en jongeren met ontwikkelings- of 

gezondheidsproblemen; 

d. Het voorkomen van infectieziekten door middel van vaccinaties; 

e. Het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten door middel van profylactische 

maatregelen. 

3. 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 is 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 op een gestructureerde 

manier risicoanalyse wordt verricht, en dit 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, en dit in functie van het 



State of the art Preventieve Gezondheidszorg in de Centra voor Leerlingenbegeleiding  

december 2010 

 

 
91 

bepalen van de nood aan intensieve individuele begeleiding en eventuele verwijzing naar 

hulpverleners in het netwerk. Het opnemen van deze draaischijffunctie is een expliciete opdracht voor 

de CLB; 

4. 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: 

a. 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; 

b. Een meer doorgedreven differentiatie in de functieomschrijving van artsen en 

verpleegkundigen, met het oog op maximale inzet van expertise in de domeinen waar 

hieraan het meest behoefte is.  

5. Over de locatie waar de voorgestelde activiteiten bij voorkeur doorgaan (onderzoekscentrum van het 

CLB, de school, andere?) wordt in dit document geen uitspraak gedaan. Het spreekt voor zich dat de 

plaats waar kinderen/jongeren lichamelijk worden onderzocht en de plaats waar vertrouwelijke 

gesprekken doorgaan, minimaal aan de vereiste kwaliteitscriteria moeten voldoen zoals deze zijn 

beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting van de infrastructuur 

voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 

23/01/2009) 

 

 

Concretisering van het basisaanbod 

1. Literatuurstudie en internationale vergelijking met modellen van preventieve gezondheidszorg voor 

kinderen van 3 – 18 jaar, leveren geen argumenten om het aantal systematische contacten te 

reduceren. Wél zijn er argumenten om de contacten te verschuiven naar andere leeftijden met een 

zeker behoud van de huidige onderzoeksintervallen. 

2. In de overzichtsfiguren 8 (pagina 79) en 10 (pagina 83) wordt aangegeven welke discipline opdrachten 

opneemt tijdens het systematische contact. De taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen 

wordt bepaald door de huidige protocollen, bekend in de CLB als de standaarden voor visusonderzoek, 

voor de opvolging van de groei en puberteit, de opvolging van het gewicht, de mondgezondheid, en 

vaccinaties. 

3. Uit figuren 8 en 10 en uit de vergelijkende tabel 2 (pagina 87) mag blijken dat slechts bij 2 van de 6  

systematische contacten, de verpleegkundige door de arts wordt bijgestaan, met name bij de start van 

de schoolloopbaan (1
e
 kleuterklas) en in het 4

e
 leerjaar. Dit betekent dat de onderzoeksitems voor  3

e
 

kleuters, het 1
e
 en het 6

e
 leerjaar en de leerlingen van het 5

e
 jaar van het secundair onderwijs, 

zelfstandig door de verpleegkundige worden uitgevoerd. Voor de inhoud, werkwijze en beleidscriteria 

(verwijzing naar externen, verwijzing naar CLB-team) zal de verpleegkundige aangestuurd worden 

door de protocollen beschreven en gemotiveerd in de standaarden visus, groei en puberteit, gewicht, 

mondgezondheid en in de nabije toekomst, de standaard gehoor; 

De CLB-arts neemt taken op bij het systematische 1
e
 kleutercontact (bijgestaan door de 

verpleegkundige en de overige leden van het CLB-team), het contact in het 4
e
 leerjaar (bijgestaan door 
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de verpleegkundige) en in het secundair onderwijs voor de leeftijdscohortes 13 jaar 6 maanden voor 

de meisjes en 14 jaar voor de jongens; 

4. Het volledige voorstel voorziet in 7 systematische contacten; 

5. Conform het pleidooi voor een tijdige en herhaalde aandacht voor relevante risico- en beschermende 

factoren tijdens het opgroeien van (jonge) kinderen, voorziet het schema ook in een systematische 

herbeoordeling ter gelegenheid van elk contact van de risicoconstellatie en risicoprocessen bij het 

kind en zijn omgeving. Dergelijke signalering vereist gevalideerde instrumenten en methodieken, en 

gepaste en toegankelijke zorg om aan gesignaleerde noden van kinderen en hun gezinnen tegemoet te 

komen. Overleg met experts ter zake en samenspraak met het werkveld dringen zich op om 

protocollering uit te werken. 

 

Concretisering van het supplementaire en individuele aanbod 

Overeenkomstig het getrapte zorgmodel dat in dit rapport wordt gehanteerd, zal ter gelegenheid van elk 

contact in het basisaanbod door het CLB-team de afweging gemaakt worden of voor het betreffende kind 

(en/of het gezin waarin het opgroeit) supplementaire zorg moet aangeboden worden. Deze zorg kan de vorm 

aannemen van een aanbod dat door het CLB-team zelf wordt geleverd, of bestaan in een intensievere 

individuele diagnostiek en/of begeleiding waarvoor de medewerkers van het CLB (eerste) stappen zetten om 

waar nodig naar externe partners van het netwerk door te verwijzen. In dit laatste geval is het de opdracht van 

het CLB om deze verwijzing goed voor te bereiden en te documenteren. Het blijft tevens de 

verantwoordelijkheid van het 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 een uitgewerkt protocol (cfr. standaarden) waarin de 

beslissingscriteria zijn vastgelegd. Voor andere thema’s zijn protocollen ontwikkeld of in ontwikkeling, hierbij 

verwijzend naar het werk van ‘PRODIA’, waarbinnen het aandeel van de arts in het supplementair aanbod 

wordt omschreven. 

De CLB-arts draagt grotere verantwoordelijkheid en besteedt meer tijd dan in de huidige constellatie, aan het 

supplementair aanbod voor subgroepen van kinderen en het individuele aanbod voor kinderen met bijzondere 

vragen, zorgen en/of noden bij volgende acties: 

1. Het formuleren van adviezen en informatie; 

2. Het maken van een risicoconstellatie in het geheel van het ontwikkelingsprofiel van een kind. Hierbij 

wordt verwezen naar de weging van risico- en beschermende factoren in het kind, bij de ouders in de 

gezinscontext en in de sociaal-maatschappelijke omgeving; 

3. Bijdragen in een handelingsgericht (diagnostisch) traject;  

4. Overleg met het externe netwerk, in het bijzonder de curatieve gezondheidszorg in het kader van de 

opvolging van kinderen en jongeren die werden verwezen; 

5. Teamwerking met bijzondere focus op de integratie van medische antecedenten als risicofactor bij 

kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden; 
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6. Teamwerking met bijzondere focus op de functionele integratie van chronisch zieke kinderen, 

kinderen met ontwikkelingsproblemen in het onderwijs; 

7. Gezondheidsbeleid en de gezondheidsbevordering: opvolgen van de wetenschappelijke literatuur 

betreffende relevante gezondheidsthema’s en corresponderende methodieken voor 

gezondheidsbevordering. 

 

 

Deze acties worden in min of meerdere mate beschreven in bestaande en te ontwikkelen protocollen: 

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking;  

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van een taal- of spraakontwikkelingsstoornis; 

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van een ontwikkelingsachterstand op het vlak van de 

motoriek; 

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van lees- en spellingsproblemen en dyslexie;  

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van rekenproblemen of dyscalculie; 

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van hoogbegaafdheid; 

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van een gedragsprobleem/stoornis, in casu ADHD, ASS, 

stemmingsstoornis, angststoornis; 

 kinderen/jongeren waarbij een vermoeden is van emotionele problemen. 

 kinderen:jongeren met een chronische aandoening 

 

Taakverdeling en professionalisering 

De voorliggende denkoefening verschuift het takenpakket van de arts van het systematische basisaanbod voor 

alle kinderen in zekere mate naar het supplementair en individueel aanbod voor kinderen met een bijzondere 

risicoconstellatie die meer gespecialiseerde zorg en ondersteuning nodig hebben, en naar de 

gezondheidsbevordering voor wat het aanleveren van inhoudelijk correcte informatie betreft .  

Parallel hiermee wordt het takenpakket van de verpleegkundige aangepast, met een grotere 

verantwoordelijkheid in screeningen en signaleringsopdrachten volgens vooraf vastgelegd protocol. 

Protocollering van activiteiten binnen het CLB-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 CLB-medewerkers (in casu verpleegkundigen 

en artsen) helder te definiëren, en hieraan de nodige trajecten van opleiding en permanente vorming te 

koppelen.  

Een voorstel om een soepele afstemming tussen arts en verpleegkundige, en een efficiënte stroom tussen de 

drie zorgniveaus, te garanderen werd in grote mate beschreven voor de standaard-gerelateerde thema’s.  

Voor de andere gezondheidsthema’s wordt de afstemming van het supplementaire en het individuele aanbod 

door de arts op de CLB-teamwerking door de handelingsgerichte werkmethodiek beschreven. 
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