VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Jaarplan 2013

1 Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de
periode 2012-2016
De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) werkt aan
de realisatie van de volgende resultaatgebieden:
Resultaatgebied 1: Het aanbod van informatie, documentatie en advies;
Resultaatgebied 2: De ontwikkeling van methodieken en materialen voor de CLB;
Resultaatgebied 3: Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en
materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering in CLB;
Resultaatgebied 4: Inhoudelijk of organisatorisch ondersteunen van de rol van de CLB
in het preventieve gezondheidsbeleid;
Resultaatgebied 5: Ondersteunen en meewerken aan de ontwikkeling en uitbouw
van operationele informatiesystemen, gericht op efficiëntie- en kwaliteitsverbetering
en conform met e-Health.

2 Samenvatting van de activiteiten
De resultaatgebieden worden gerealiseerd door volgende activiteiten:
1. het adviseren van de Vlaamse overheid, en in het bijzonder de beleidsdomeinen
gezondheid, welzijn en onderwijs, met betrekking tot jeugdgezondheidszorg. Hiertoe behoort
ook advisering over de inhoud en de praktische uitvoering van de registratie door de CLB;
2. het adviseren van de CLB-sector en haar partners met betrekking tot de realisatie van
jeugdgezondheidszorg in de CLB;
3. het participeren aan werkgroepen waarin de inbreng van jeugdgezondheidszorg relevant
is, zoals beschreven in het jaarplan;
4. het ter beschikking stellen van wetenschappelijk gefundeerde informatie en documentatie
over jeugdgezondheidszorg en geassocieerde thema’s aan de Vlaamse overheid en aan de
CLB, haar partners en andere relevante intermediairen, onder meer via een website en een
digitale nieuwsbrief;

5. het detecteren van noden aan, het wetenschappelijk onderbouwen van, het uitwerken en
het toetsen aan de praktijk van methodieken en materialen, en het evalueren van de inhoud
en de uitvoerbaarheid ervan onder meer aan de hand van registratiegegevens;
6. het ondernemen van acties voor de bekendmaking en verspreiding van de methodieken
en materialen naar CLB-medewerkers en andere relevante organisaties en professionelen;
7. het nemen van vormingsinitiatieven ter ondersteuning van de implementatie van
methodieken en materialen voor CLB-medewerkers en andere relevante professionelen;
8. het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, onder meer
door het organiseren van een helpdesk en door het overleggen met de door het CLB
aangeduide verantwoordelijken voor dit thema;
9. het evalueren en eventueel bijsturen van de implementatie van methodieken en
materialen onder meer aan de hand van registratiegegevens;
10. het ondersteunen van de vertegenwoordigers van de CLB in de Logo’s met het oog op
een efficiënte samenwerking tussen CLB en Logo’s;
11. het ondersteunen van en meewerken aan de ontwikkeling en uitbouw van operationele
informatiesystemen;
12. het samenwerken met relevante partners.
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3 Concrete uitwerking voor de periode van 1 januari 2013 tot
en met 31 december 2013
Per resultaatgebied wordt de output aangegeven.

3.1 Resultaatgebied 1: Aanbod van informatie, documentatie en advies
(activiteiten 1 tot 4)
De VWVJ levert wetenschappelijk onderbouwde en praktijkrelevante adviezen aan de
Vlaamse overheid over onderwerpen die betrekking hebben op jeugdgezondheidszorg, en
in elk geval op:
de thema’s van de richtlijnen, protocollen en standaarden die de VWVJ zelf
ontwikkelt of ontwikkeld heeft, of waarvan zij bij de ontwikkeling betrokken was;
de inhoud van de registratie door de CLB, met het oog op het verzamelen van
relevante data over de gezondheid van schoolgaande kinderen (die de advisering
over thema’s van de richtlijnen, protocollen en standaarden kunnen onderbouwen)
en met het oog op verzamelen van data om de performantie van de CLB op vlak
van standaarden en protocollen te evalueren;
de inhoud van het decreet CLB en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, voor zover van
toepassing op jeugdgezondheidszorg.
De VWVJ levert wetenschappelijk onderbouwde en praktijkrelevante adviezen aan de CLBsector en haar partners (netwerk) m.b.t. de concrete realisatie van jeugdgezondheidszorg in
de

CLB.

Dit

heeft

onder

meer

betrekking

op

inhoudelijke

prioriteiten

in

de

jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande kinderen/jongeren en hun omgeving, en op
methodieken om deze te realiseren.
De VWVJ participeert in werkgroepen, voor zover de inbreng van jeugdgezondheidszorg
hierin relevant is.
De VWVJ neemt initiatieven om informatie met betrekking tot jeugdgezondheidszorg voor de
CLB en andere geïnteresseerde professionelen te ontsluiten, onder meer via een website en
een digitale nieuwsbrief.
Acties:
1. Antwoorden op adviesvragen van de Vlaamse overheid.
 De vraag wordt gesteld naar de werkbelasting voor een CLB, die wordt
gegenereerd naar aanleiding van het uitbreken van een bepaalde
infectieziekte, in casu bof, wanneer een betrokken populatie moet worden
gevaccineerd. De oplijsting van alle vereiste stappen en acties die een CLB
moet ondernemen naar aanleiding van een outbreak van bof, staat model
voor andere infectieziekten waarvoor een dringende vaccinatie moet worden
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aangeboden.
OUTPUT: rapport.
2. Antwoorden op adviesvragen van derden.
OUTPUT: rapport en desgevallend publicatie op de website;
3. De VWVJ zal op vraag van de CLB-centrumnetten in overleg treden over thema’s die
de CLB aanbelangen;
4. Deelname aan de werkgroep ‘LARS-werkgroep revisie medische standaarden’.
De aanwezigheid van de VWVJ heeft als doel de implementatie van de standaarden
te faciliteren, en op termijn te evalueren, door de registratieprocedure in LARS.
OUTPUT: verslag van het overleg van deze werkgroep;
5. Deelname aan door de overheid aangestuurde werkgroepen.
OUTPUT: rapportering;
 de VLOR commissie Gezondheidsbevordering;
 de Vlaamse Vaccinatiekoepel;
 de werkgroep Voeding & beweging;
 de

wetenschappelijke

werkgroep

die

de

federale

Minister

van

Volksgezondheid zal adviseren over het gebruik van psychofarmaca bij
jongeren;
6. Deelname aan het dashboard-overleg. Dit overleg is opgestart op initiatief van het
agentschap Zorg en Gezondheid naar aanleiding van de overdracht van data uit de
LARS-registratie. De VWVJ wordt betrokken in de ontwikkeling van indicatoren die met
de hulp van software, inzicht kunnen geven in het gebruik/de kwaliteit/de
implementatiegraad van de standaarden.
OUTPUT: deelname en adviezen;
7. De VWVJ houdt zich beschikbaar voor advies aan de stuurgroep ‘Integratie van de
methodiek preventiecoaches in de CLB’ in het kader van de begeleiding door de
gezondheidscoaches, van scholen en CLB, met als doel de ontwikkeling van een
integraal geestelijk gezondheidsbeleid.
OUTPUT: desgevallend advies;
8. Ontwikkeling en onderhoud van een website.
OUTPUT: oplijsting van aanpassingen op de website in het lopende jaar. Adviezen van
de VWVJ aan de overheid, relevant voor de CLB, worden beschikbaar gemaakt op
de website.

3.2 Resultaatgebied 2:

De

ontwikkeling

van

methodieken

en

materialen (activiteiten 5 en 12)
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THEMA VISUS
Beantwoorden van onderzoeksvragen aan de hand van data geregistreerd in de NICOdatabank met als doel de implementatie van de standaard te evalueren en desgevallend
bij te sturen.
Volgende onderzoeksvragen worden gesteld:
1. Welke proportie van leerlingen werd onderzocht met een in de standaard Visus
aanbevolen test? Analyses voor gezichtscherpte, dieptezicht en kleurzin volgens de
leeftijd van de leerlingen en de evolutie in de tijd (van 2005 t.e.m. 2008);
2. Welke proportie van leerlingen beantwoordt aan de verwijscriteria van de standaard
Visus? Analyses voor gezichtscherpte, dieptezicht en kleurzin, rekening houdend met
de leeftijd van de leerlingen en de gebruikte test. Evolutie in de tijd (tussen 2005 en
2008);
3. Bij welke proportie van leerlingen werd een gekende oogaandoening en/of een
correctie (bril of lenzen) geregistreerd. Analyses volgens de leeftijd van de leerlingen
en evolutie in de tijd (tussen 2005 en 2008);
4. Longitudinale analyses van afwijkende of onbetrouwbare testresultaten . Analyses in
functie van de leeftijd van de leerlingen.
OUTPUT: rapport en communicatie naar de CLB sector.

THEMA GEHOOR
1. Ontwikkelen van een richtlijn1 met betrekking tot de tijdige detectie van
lawaaischade in de CLB:
 Verwerking en interpretatie van een pilootonderzoek ter validering van de
Spraak-in-Ruis-test voor kinderen van het 5e leerjaar en het 1e secundair.
OUTPUT: rapport;
 Ontwikkeling van een voorstel om de SPIN-test te introduceren in de CLB door
middel van een aanbeveling voor de praktische uitvoering van het
onderzoek, de interpretatie van de onderzoeksresultaten en de verwijscriteria.
OUTPUT: aanbeveling, verslaggeving van overleg met experts, verslaggeving
van overleg resonantiegroep, met andere woorden, het ontwikkelingstraject
tot voorstelling aan de adviesraad;
2. Literatuuronderzoek naar de remmende en faciliterende factoren die kinderen met
gehoorstoornissen ondervinden op school.
Daarnaast wordt onderzocht welke diensten en organisaties betrokken zijn bij de

1

Voor de definitie van richtlijn, aanbeveling, standaard, zie beleidsplan 2012-2016 pagina 4 &
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revalidatie van kinderen met gehoorstoornissen. Kennis van deze diensten en hun
aanbod is belangrijk om in een latere fase praktijkgerichte adviezen te ontwikkelen
die het functioneren van gehoorgestoorde kinderen op school

faciliteren De

verzamelde gegevens worden in een ICF-raamwerk geplaatst.
De finaliteit van dit werk is een handleiding bij de functionele integratie van kinderen
met gehoorstoornissen in het onderwijs. Deze handleiding moet congruent zijn met de
Prodia-protocollen en met de ICF. De stuurgroep Prodia is in deze partner in de
samenwerking.
OUTPUT: rapport van het literatuuronderzoek en oplijsting van relevante diensten.

THEMA ONTWIKKELING VAN KINDEREN:
De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen enerzijds de neurologische structuren en
haar functies en anderzijds het gedrag van de mens. De hersenen en de respectieve functies
van kinderen en jongeren zijn nog in volle ontwikkeling. Dit blijkt uit het verwerven van sociale,
emotionele en cognitieve vaardigheden. De onderzoeksvraag is welke gedragsaspecten
(sociaal-emotioneel – cognitief) bij schoolgaande kinderen correleren met de aandoeningen
CVI (cerebral visual impairment) en auditieve verwerkingsproblemen en in welke mate deze
kunnen bijdragen tot een (vroeg)tijdige detectie van beide genoemde aandoeningen.
Literatuurstudie m.b.t. de relatie tussen cognitieve ontwikkeling van kinderen met CVI/AVP.
OUTPUT: rapport.

THEMA KINDEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING:
Ontwikkeling van een richtlijn met betrekking tot de integratie van kinderen met een
chronische aandoening binnen het onderwijs.

In 2013 loopt een proefproject dat de

gebruiksvriendelijkheid van een elektronisch werkinstrument evalueert. Dit instrument gidst de
CLB-medewerker bij de analyse van de functionele noden en geeft hierdoor een aanzet in
het ontwikkelen van een ondersteuningsplan voor het kind op school.
1. Opleiden van CLB-medewerkers in het begrijpen van het ICF-raamwerk en vervolgens
het gebruik van een elektronisch werkinstrument dat op het ICF-raamwerk is
gebaseerd. De groep van CLB-medewerkers is multidisciplinair samengesteld en
gerecruteerd uit de CLB van het VCLB-Gent, CLB-GO! Gent en het interstedelijk CLB
van Gent. De opleidingsmomenten starten in 2012 en lopen verder op 21/01/2013 en
15/04/2013.
OUTPUT: agenda en materiaal gebruikt bij de vorming;
2. Ontwikkeling

van

instructiemateriaal

voor

het

gebruik

van

het

elektronisch

werkinstrument.
OUTPUT: handleiding, oefeningen;
3. Installatie van het computerprogramma in de deelnemende CLB
OUTPUT: data waarop de installatie plaatsvindt.
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THEMA VACCINATIES
Update van de standaard vaccinaties met het oog op vereenvoudiging in het gebruik en
congruentie met recente wetenschappelijke publicaties.
OUTPUT: publicatie van de herwerkte documenten op www.vwvj.be.

ONDERHOUD VAN DE STANDAARDEN GROEI&PUBERTEIT, INFECTIEZIEKTEN EN
MONDGEZONDHEID
Bijhouden van de literatuur en waar nodig bijsturing van de aanbevelingen in de respectieve
standaarden.
OUTPUT: nieuwsbrieven en publicaties op www.vwvj.be.

3.3 Resultaatgebied 3: de ondersteuning van implementatie van de
ontwikkelde methodieken en materialen (activiteiten 6 t.e.m.9, en
12)
THEMA VISUS, GROEI EN PUBERTEIT, GEWICHT
1. Helpdesk.
OUTPUT: oplijsting van vragen;
2. Aanleveren van materiaal (nuttige links, oefeningen, presentaties,..) op vraag van
lokale CLB.
OUTPUT: oplijsting van vragen en materialen.

THEMA MONDGEZONDHEID
1. Helpdesk.
OUTPUT: oplijsting van vragen;
2. Aanleveren van materiaal (nuttige links, oefeningen, presentaties,..) op vraag van
lokale CLB.
OUTPUT: oplijsting van vragen en materialen;
3. Praktische trainingen in het mondonderzoek voor artsen en paramedisch werkers;
OUTPUT: oplijsting van trainingsmomenten (datum en betrokken CLB).

THEMA VACCINATIES EN INFECTIEZIEKTEN
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1. Helpdesk.
OUTPUT: oplijsting van vragen;
2. Aanleveren van materiaal (nuttige links, oefeningen, presentaties,..) op vraag van
lokale CLB.
OUTPUT: oplijsting van vragen en materialen;
3. Aanbieden van vormingsmoment en gelegenheid tot ervaringsuitwisseling.
 08/03/2013 in Gent
 22/03/2013 in Antwerpen
 31/05/2013 in Leuven
OUTPUT: inschrijvingslijst deelnemers, verslaggeving.

THEMA CHRONISCH ZIEKE KINDEREN
Aanbieden van vormingsmomenten. Doel is kennis te maken met het ICF raamwerk en vanuit
praktijkvoorbeelden te ervaren wat de meerwaarde is van dit raamwerk voor de functionele
integratie van kinderen met een chronische aandoening.
 22/06/2013 in Gent
 16/04/2013 in Antwerpen
 21/05/2013 in Leuven
OUTPUT: inschrijvingslijst deelnemers, syllabus of verslaggeving.

THEMA GEHOOR
1. Overleg met de CLB-sector (in de schoot van de resonantiegroep) met betrekking tot
de

randvoorwaarden

voor

de

implementatie

van

de

conceptrichtlijn.

Het

impactrapport geeft een oplijsting van de mogelijke kansen en hindernissen bij de
implementatie van de aanbeveling ‘Tijdige detectie van gehoorverlies bij kleuters’. In
overleg met en op vraag van de overheid en de CLB-centrumnetten zal een
gefaseerd implementatietraject worden besproken.
OUTPUT: verslaggeving van het overleg, rapport van het geleverde werk;
2. Informatiedag met betrekking tot het audiometrisch protocol voor gebruik bij kleuters
op 28/02/2013 in het Consciencegebouw, Albert-II laan 15, 1000 Brussel. Tijdens deze
informatiedag wordt een stand van zaken gegeven over de standaard Gehoor.
OUTPUT: inschrijvingslijst deelnemers, syllabus van de studiedag, publicatie van de
presentaties, beslisbomen en protocol op www.vwvj.be.
3. Aanbod van praktische trainingen in de audiometrie bij kleuters.
Deze opleidingsmodule richt zich tot de paramedisch werkers van de CLB die het
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gehooronderzoek uitvoeren.
De procedure van de spelaudiometrie wordt toegelicht en vervolgens praktisch
ingeoefend.

Er

wordt

ook

een

oefengelegenheid

geboden

via

een

computersimulatie. De deelnemers met een laptop krijgen dit simulatieprogramma
geïnstalleerd. De training wordt geleid door audiologen van de Artevelde
Hogeschool.
 21/03/2013 Gent
 19/04/2013 Gent
 23/05/2013 Antwerpen
 In het najaar worden mogelijks nog 2 à 3 trainingen georganiseerd
OUTPUT: inschrijvingslijst deelnemers, verslaggeving. Handleiding van concrete
aanbevelingen en publicatie ervan op www.vwvj.be

3.4 Resultaatgebied

4:

het

aanbieden

van

ondersteuning

aan

de

vertegenwoordigers van de CLB in de Logo’s met het oog op een
efficiënte samenwerking tussen CLB en Logo (activiteiten 10 en 12)
OVERLEG MET VIGEZ
Er wordt gestreefd naar een jaarlijks overleg met als agenda de bespreking van
gemeenschappelijke thema’s (vaccinatie, voeding en beweging, lawaaischade) met het
oog op congruentie van acties.
OUTPUT: verslaggeving van het overleg.

OVERLEG MET DE CLB-CENTRUMNETTEN
In een verkennend overleg wordt nagegaan op welke wijze de CLB en de Logo’s efficiënter
kunnen samenwerken. De VWVJ neemt in deze het initiatief. De partner in dit overleg is de
internetten samenwerkingscel van de CLB.
OUTPUT: nota.

3.5 Resultaatgebied
ontwikkeling

en

5:

Ondersteunen

uitbouw

van

van

en

operationele

meewerken

aan

de

informatiesystemen,

gericht op efficiëntie- en kwaliteitsverbetering en conform met eHealth (activiteiten 11 en 12)
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Bijdragen tot de structurele ontwikkeling van LARS vanuit de interne logica van de door de
VWVJ ontwikkelde richtlijnen, protocollen en standaarden.
Inhoudelijke

input

geven

voor

de

ontwikkeling

van

LARS

vanuit

de

inhoudelijke

aanbevelingen van de door de VWVJ ontwikkelde richtlijnen, protocollen en standaarden.
In overleg met K&G, Domus Medica en de Universitaire Diensthoofden Huisartsgeneeskunde
(via ICHO) de voorwaarden helpen creëren om CLB (LARS) aansluiting te doen vinden bij eHealth, en met deze partners afspraken maken over de inhoud en wijze van uitwisseling van
gezondheidsgegevens van kinderen/jongeren die door de CLB’s worden begeleid.
Acties:
1. Ontwikkelen van een nomfiche voor de registratie van de resultaten van het
audiometrisch onderzoek en het daaruit volgende beleid.
OUPUT: nomfiche en oplijsting van mogelijke onderzoeksvragen voor de evaluatie van
de aanbeveling ‘gehooronderzoek bij kleuters in de CLB’;
2. Deelname aan de ‘Werkgroep LARS – Revisie van de medische standaarden’.
OUTPUT: verslaggeving;
3. Contactname met Kind & Gezin met het oog op de realisatie van een elektronische
uitwisseling van de resultaten van de ALGO-test met de CLB. Er wordt in deze rekening
gehouden met de noden in de CLB en samengewerkt met de stuurgroep LARS
OUTPUT: verslaggeving.

3.6 Ondersteunende processen
1. Opstellen van het voortgangsrapport;
2. Opmaken van een financieel rapport;
3. Opstellen van een jaarplan;
4. Overlegmomenten met de stakeholders.
OUTCOME: agenda en verslaggeving;
5. Administratieve en organisatorische ondersteuning bij realisatie van de activiteiten
van de resultaatgebieden 1 t.e.m. 5.
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