VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG
<Het

HET VOORJAAR
2021 VAN DE VWVJ

ONZE MISSIE
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We ijveren voor een wereld
waarin alle kinderen gezond,
veilig en kansrijk opgroeien.
We geloven dat JGZ hierin een
unieke bijdrage heeft. Daarom
zet de VWVJ zich in voor een
sterke JGZ.

ONZE VISIE
Als ruggensteun voor JGZ-werkers.
Door bij te dragen aan opleiding.
Als klankbord voor de overheid en
toetssteen voor een effectief JGZbeleid.

..

Ons aanbod en
ondersteuning
Sterke Jeugdgezondheidszorg.
Veerkrachtige jeugd.
Een stevige wissel op de toekomst
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De VWVJ zet zich in voor een sterke,
wetenschappelijk én
maatschappelijk verantwoorde JGZ
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VERSTERKEN
Ondersteunen wat werkt.

Het schooljaar 20-21 is er absoluut geen als een ander.
Het coronavirus domineert het dagelijks werk. Alle
richtlijnen en ondersteunend materiaal vind je op de
Covid-19 pagina’s. De VWVJ houdt de vinger aan de pols
en levert asap updates.
Opleidingen in de Standaard Groei
→ voor de artsen: wat doet de arts na triage door de
verpleegkundige 15/01 en 11/02 (herhaling)
→ voor verpleegkundigen: versterken in het
zelfstandig toepassen van de richtlijnen voor groei op
17/03 (herhaling)
→ voor artsen en verpleegkundigen
19/05 Vragenforum over groei
Wat leerden we uit de analyse van de visusdata uit
LARS over de effectiviteit van de richtlijnen?
Dit wordt jullie helder gepresenteerd op 23/04 met
enkele praktijksuggesties.
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VERNIEUWEN
(Onder)zoeken wat werkt.

Op 29 mei ‘20 werden de eerste resultaten voorgesteld
van het SPARK-36-onderzoek en ‘Gezond leven? Check
het even!’.
Met dank aan de fijne medewerking van CLB’s!
Je kan de presentaties opnieuw bekijken

infografic

Het onderzoek naar de waarde en het gebruik van de
SPARK-36 gaat verder.
Om jullie, CLB’s, te ondersteunen boden we het
gebruik van de Balansmeter aan. Een tiental centra
tekenden in. Hun ervaringen zijn belangrijk.
De volledig anonieme data zullen door de VWVJ worden
geanalyseerd.
Uitgebreider onderzoek naar de Balansmeter
gecombineerd met de SPARK-36 zal volgend schooljaar
worden uitgerold.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid, de VWVJ en LARS
investeren in het gebruik van Gezond Leven? Check
het even! Er worden concrete afspraken gemaakt over
het linken van deze tool met de leerlingendossiers in
LARS.
De VWVJ tekent de grote lijnen voor de implementatie
en stelt een handleiding op voor het concrete realiseren
van een bevraging voor een groep jongeren van 14-15
jaar.

Ingrid Staal ontwikkelde de balansmeter

INSPIREREN
Uitdragen wat werkt.

De verpleegkundigen van de Werkgroep werkten
samen aan een update van het beroepsprofiel
van de verpleegkundige in de JGZ.
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Update van het beroepsprofiel van
de verpleegkundige in de JGZ

Een feestelijke bekendmaking wordt voorzien
wanneer we dit in levende lijven kunnen beleven.
In afwachting zullen we jullie ‘teasen’ met kleine
berichten en reflectiemomenten.
Save the date! Op 12/03 (voormiddag) houden
we een intervisiemoment voor
verpleegkundigen die mee vaccineren of dit in
de nabije toekomst ook (zelfstandig) gaan doen.
Uitermate zinvol in het licht van de komende
vaccinatiecampagne tegen Covid-19

Laat je inspireren door je collega’s
verpleegkundigen bij de organisatie van een
vaccinatiecampagne
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VERBINDEN
Samen doen wat werkt.

Samenkomen, ervaringen en ideeën uitwisselen,
dat is het doel van de werkgroepen voor
verpleegkundigen en artsen.
De verpleegkundigen verzamelen met vaste
regelmaat op woensdagnamiddagen. Dit semester
is dit op: 10/02, 21/04 en 16/06
Voor jeugdartsen die werken in het buitengewoon
onderwijs plannen we volgende
woensdagnamiddagen: 20/01, 24/03 en 5/05
(onder voorbehoud van ‘corona-werk’).

Wat kan JGZ betekenen in
het buitengewoon
onderwijs?

Er werd een analyse gemaakt van waar we
tegenaan lopen bij de preventieve
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren met
bijzondere noden. Stap voor stap worden ze
getackeld en leren we van elkaar.

Hoe kan je deelnemen?
Inschrijven doe je door de pagina ‘vorming’ aan te klikken en de opleiding naar wens te
selecteren. Vul alle gevraagde gegevens in, ook het mailadres waarop we je kunnen bereiken in
de aanloop van de vorming. Scroll goed naar onder en bevestig je inschrijving wanneer dat wordt
gevraagd.
Wil je meer info over de werkgroep voor jeugdverpleegkundigen? Neem dan contact op met
Katrijn (katrijn.vandendriessche@vwvj.be)
Voor informatie over de werkgroep voor jeugdartsen in het BuO neem je contact op met
Katelijne (katelijne.vanhoeck@vwvj.be)
Je vragen kan je ook steeds mailen naar info@vwvj.be

Anouk Vanlander

Ann Keymeulen

Ann Devriendt

Cécile Guérin

Katrijn Van Den Driessche

Els Herbots

Katelijne Van Hoeck

De VWVJ is een partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in het kader van het Vlaams preventief
gezondheidsbeleid met als doel de centra voor leerlingenbegeleiding te ondersteunen in hun preventief
gezondheidsbeleid

