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Agenda

• Kennismaking met de ‘SPARK’
• Meerwaarde SPARK voor een 

kleuterconsult met ouders 
• Project ‘SPARK-36’: van prospectie 

tot haalbaarheids- en 
valideringsstudie



Kennismaking SPARK  



SPARK

• Signaleren van Problemen en Analyseren van Risico bij (opvoed en 
ontwikkeling van) Kinderen. 
• Structured Problem Raising Kids

• Gevalideerde gespreksleidraad (Nederland) 

• Doel: zorgebehoeften van ouder(s) van het jonge kind in kaart te brengen 
om vroegsignalering van opvoed- en ontwikkelingsproblemen mogelijk te 
maken 

• SPARK 18, Pre SPARK en SPARK 60: transitiemomenten 



SPARK

• 16 Domeinen oplossingsgericht bespreken

• zorgbehoefte (1) – zorgafspraken (2) – risico-inschatting (3)
• gezamenlijke besluitvorming



SPARK: zorgbehoeften/-taxatie (1)  

• Gebruik meertrapsconstructie bij screening op problemen bij 
opvoeding en ontwikkeling 

o stap 1: korte omschrijving van ieder terrein, vraag naar ervaren zorgen of 
problemen (voorbije periode)

o stap 2: heeft de ouder nú behoefte aan ondersteuning

o stap 3: oordeel van de jeugdverpleegkundige over de ernst van het 
(eventuele) probleem



SPARK: zorgafspraken (2) 

• Op basis van behoefte aan ondersteuning samen 
met ouders afspraak maken over zorgverlening in 
komende periode

Nederland: 
o Zorg  JGZ
o Informatie inwinnen
oVerwijzen 



SPARK: Risico-inschatting (3) 

• hoog risico: 
odraagkracht en draaglast zijn uit balans
oontwikkeling van het kind is bedreigd
ohulp van buiten JGZ nodig

• verhoogd risico: 
omeer draagkracht van de ouders gevraagd
o extra ondersteuning nodig

• laag risico:
o situatie in evenwicht
o gunstig leefklimaat voor ontwikkeling kind



Waarom SPARK voor Vlaanderen 
Tijdens kleuterconsult met ouders



Waarom SPARK tijdens kleuterconsult

Een efficiënte en effectieve uitvoering van het kleuterconsult met ouders 

Onderzoek SPARK 18: 
à Valide en betrouwbaar instrument:  risico-inschatting
à Biedt structuur 
à Maakt vroegsignalering mogelijk 
à Biedt inzicht in:

à vragen, zorgen en problemen van ouders
à eigen kracht van ouders
à bijpassende zorgbehoefte

à vervolgacties sluiten beter aan
à minder verschillen tussen JGZ professionals (Risico-inschatting wordt niet beïnvloed door de 

afnemer) 

Onderzoek ‘SPARK’ Nederland:
- Ontwikkeling en haalbaarheid
- Validering 
- Gebruikersoordeel 
- RCT: huisbezoek vs CB consult met 

SPARK
- CB- consult met VS zonder SPARK

-> wetenschappelijk publicaties/ doctoraat  



Waarom SPARK tijdens kleuterconsult

à Meer kennis over risicofactoren, kind- en gezinskenmerken

à Tevreden ouders en verpleegkundige 

à Pilootproject in Vlaanderen in het kader van MP ManaMa JGZ: ‘haalbaarheidsstudie SPARK18 
binnen K&G’ (Deschoemaeker, 2016) 

à Aandachtspunt: gevalideerd voor 18mnd en niet op 36mnd 

Onderzoeksresultaten Nederland /K&G
Decretale opdracht 
Ontbreken van een (gevalideerd)  instrument in Vlaanderen
Overgang naar school: transitiemoment



Project ‘SPARK 36’  Vlaanderen
Kleuterconsult met ouders
Van prospectie tot haalbaarheids- en 
valideringsstudie



Project ’SPARK 36’ 

Prospectie 
(november 2017)

Ontwikkeling nieuw 
instrument

(september- december 
2018) 

Haalbaarheidsstudie
Beschrijvende statistiek

(januari- juni 2019)

Valideringsstudie
(2020)

Goedkeuring EC ( 10 januari 2019)



Project ‘SPARK 36’
prospectie en ontwikkeling 

Vertaalslag naar de Vlaamse context
Gebaseerd op de ‘SPARK 18’ en ‘SPARK 60’ 

Aanzet SPARK-ontwikkelaar en VWVJ
Voorleggen aan ‘SPRAK werkgroep’: 
inhoudelijk expert en ervaringsdeskundigen

Bijwonen van huisbezoeken met ‘SPARK 18’ 
te Nederland

Overlegmomenten met 
de Nederlandse 
ontwikkelaars 
Literatuuronderzoek 



Project ‘SPARK 36’
Ontwikkeling

- Ingrid Staal – ontwikkelaar SPARK 
- Isabelle Van de Vrede- JGZ VPK Ndl
- Mayke Roodzant- JGZ VPK Ndl

- Maaike De Schoemaeker- CB arts (pilootproject ) 
- Rita Baert- K&G VPK (pilootproject )

- Doreen Saerens- CLB VPK
- Mia Kinoo- CLB VPK 
- Trees Schaumont- CLB VPK 
- Kristien Sluyts- CLB VPK 
- Rita Eggermont - K&G
- Pierette Casier- CLB VPK 
- Ilse Finaut- CLB VPK 
- Hadewig Dosfel- CLB VPK 

- Monica Bulcke- VWVJ 
- Katelijne Van Hoeck – VWVJ 
- Ann Keymeulen- VWVJ 

Werkgroep SPARK 
- 16 deelnemers 
- 2 bijeenkomst: 7 september 
& 13 november 



Project ‘SPARK 36’
Haalbaarheidsstudie 

Onderzoeksvragen 
• A) Is de ‘SPARK-36’ haalbaar tijdens een 

kleuterconsult met ouders? 
• B) Wat zijn de effecten van een kleuterconsult 

met SPARK binnen de populatie? 
(beschrijvende resultaten) 



A) Onderzoeksvraag haalbaarheid: 
aanvaardbaarheid, praktische haalbaarheid, de behoefte

Deelvragen:
• Is het instrument voor de CLB-verpleegkundigen en de ouder 

aanvaardbaar om te gebruiken tijdens een kleuterconsult met 
ouders? 
• Is het voor de CLB-verpleegkundige en de ouder praktisch haalbaar 

om de SPARK te gebruiken tijdens een kleuterconsult met ouders? 
(tijdsbesteding, 30-40 min per consult) 
• Voldeed het gesprek tijdens het kleuterconsult aan 

de behoeften van de ouder en de jeugdverpleegkundige?



B) Onderzoeksvraag: effecten
Beschrijvende statistiek

Deelvragen op basis van 
• Zorgbehoeften 
• Zorgafspraken (nazorg)
• Risico-installatie (laag- verhoogd- hoog risico)



Haalbaarheidsstudie:
januari- juni 2019 

• Januari- juni 2019 
• 21 verpleegkundigen worden 

getraind om met de SPARK te 
werken
• Controle- en interventiegroep 
• 6 contactmomenten 

o1 startend focusgesprek: care as usual 
(januari)

o4 trainingssessies (februari, maart, 
mei, juni)

o1 afsluitend focusgesprek (juli)



Aantal Vrij CLB CLB G0! Interstedelijk 
CLB 

Totaal

deelnemers 10 9 2 21

Verschillende 
centra

8 6 1 15



‘SPARK Poject- 36’

• Eerste resultaten van de 
haalbaarheidsstudie:  
september 2019 
• Rapport: eind 2019-

begin 2020 



Project ‘SPARK 36’ 
Valideringsstudie 

• 2020



Project ‘SPARK 36’

Finale doelstelling 
• ‘SPARK 36’ implementeren voor 

CLB- verpleegkundigen tijdens 
een kleuterconsult met ouders 
o Elektronsiche versie die 

communiceert met LARS 
‘Hoe kunnen we dit op een goede manier implementeren?’

‘Is dit haalbaar in een context met anderstalige ouders?’ 






