JAARPLAN 2012

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

Samenvatting van de concrete activiteiten tot eind 2012
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;
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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 van de implementatie en eventueel bijsturen van methodieken en materialen
onder meer aan de hand van de geregistreerde gegevens;
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.

Concrete uitwerking voor de periode 1 januari tot en met 31 december
2012

Resultaatgebied 1: Aanbod van informatie, documentatie en advies
(activiteiten 1 tot 4)
Activiteiten
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 CLB-sector 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.

Output en output-indicatoren


Antwoorden op adviesvragen van de Vlaamse overheid, met betrekking tot de aandachtsgebieden van
de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen;
o

De vragen en antwoorden zullen opgelijst staan in het voortgangsrapport 2012

./.
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Ontwikkeling van een registratiefiche voor het audiometrisch onderzoek bij kleuters dat naar
aanleiding van het gelijknamige protocol is ontwikkeld, wordt aan de ontwikkelaars van LARS
aangeboden, en de VWVJ draagt bij tot de implementatie ervan in het elektronische registratiesysteem
van de CLB.
o

Verslag van het overleg met de stuurgroep van LARS, of haar vertegenwoordigers

o

Afdruk van de registratiefiche ‘Audiometrie’

Rapportering over participatie in door de overheid aangestuurde werkgroepen
o



Website
o



Verslaggeving van het overleg in de VLOR commissie Gezondheidsbevordering, de Vlaamse
Vaccinatiekoepel en de werkgroep Voeding & beweging

Oplijsting van aanpassingen op de website in het lopende jaar 2012

Nieuwsbrieven met actuele (wetenschappelijke) informatie naar aanleiding van update van richtlijnen,
protocollen en/of standaarden
o

Publicaties op website

Resultaatgebied 2:
(activiteiten 5 en 12)

De ontwikkeling van methodieken en materialen

Activiteiten
Concreet worden in de loop van het jaar 2012 de volgende initiatieven genomen:
THEMA VISUS


Evaluatie van de actueel geïmplementeerde standaard aan de hand van data geregistreerd in de NICOdatabank. De evaluatie richt zich op de kwaliteit van de verwijscriteria voor verwijzing naar de oogarts
en op de mate waarin de standaard ‘Visus’ door de CLB-medewerkers in de praktijk wordt toegepast;



Ontwikkeling van een protocol voor de functionele integratie in het onderwijs van kinderen met een
visuele beperking. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van het materiaal ontwikkeld onder het thema
‘kinderen met een chronische aandoening’. Dit protocol dient aan te sluiten met de protocollen
diagnostiek ontwikkeld door CLB en Onderwijs (PRODIA1);

THEMA GEHOOR


Ontwikkeling van een protocol voor de functionele integratie in het onderwijs van kinderen met een
auditieve beperking. Dit protocol dient aan te sluiten met de protocollen diagnostiek ontwikkeld door
CLB en Onderwijs (PRODIA).

THEMA (NEUROPSYCHOLOGISCHE) ONTWIKKELING


Een verkennend literatuuronderzoek met betrekking tot de neurologische processen die aan de
cognitieve ontwikkeling ten grondslag liggen of ermee gecorreleerd zijn. Hiermee wil de VWVJ
bijdragen tot de verdere ontwikkeling van richtlijnen voor de neurologische evaluatie van schoolgaande
kinderen. Deze richtlijnen bouwen verder op de methodieken en materialen die eerder ontwikkeld
werden met betrekking tot de psychomotore ontwikkeling en dienen aan te sluiten met de protocollen
diagnostiek ontwikkeld door CLB en Onderwijs (PRODIA).

1

Prodiagnostiek: het project ‘Protocollering Diagnostiek’ staat in voor de uitwerking van protocollen om een
objectief en genuanceerd beeld te krijgen van de mogelijkheden en onderwijsnoden van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. www.prodiagnostiek.be

./.
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THEMA KINDEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING


Ontwikkeling en pilootfase van een elektronisch (registratie)instrument gebaseerd op de principes
gebruikt door de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en afgestemd
op de evolutie van E-health en de registratie door CLB. Dit instrument biedt een kader met
aandachtspunten die besproken moeten worden bij de concrete uitwerking van een handelingsplan voor
een kind met een chronische aandoening of een beperking op school. Dit raamwerk is de basis voor de
uitwerking van de klinische fiches;



Ontwikkeling van klinische fiches die voor de CLB-medewerkers en in het bijzonder de CLB-arts, alle
relevante informatie bundelt die nuttig is voor de uitwerking van een handelingsplan ten behoeve van de
functionele integratie van een kind met een chronische aandoening/beperking;

THEMA’S GROEI&PUBERTEIT – VACCINATIES – INFECTIEZIEKTEN - MONDGEZONDHEID


Update van materialen, bewaken van wetenschappelijke inhouden;

Output en output-indicatoren
ALGEMEEN
• Verslaggeving van vergaderingen en overlegmomenten met o.a. resonantiegroepen, met stuurgroep
PRODIA, enz.
THEMA VISUS


De analyse van de geregistreerde data m.b.t. het visusonderzoek in de Nico-databank (historische data).
Conclusies met betrekking tot de waarde van de huidig gebruikte verwijscriteria.
Conclusies met betrekking tot het gebruik van de standaard ‘Visus’ door de CLB-medewerkers;
Verslag onder vorm van een onderzoeksrapport;Nieuwsbrief aan de betrokken CLBmedewerkers;



o

Publicatie op de website van de VWVJ;

o

In geval er fundamentele aanpassingen aan de standaard nodig zijn, wordt de resonantiegroep
samengeroepen. In dat geval is er verslaggeving;

Opstarten van de ontwikkeling van een protocol voor de functionele integratie van kinderen met een
visuele beperking;
o

Samenstellen van een werkgroep, verslaggeving van de vergaderingen;
Rapport - stand van zaken;

o

Nieuwsbrief aan de betrokken CLB-medewerkers;

o

Publicatie op de website;

THEMA GEHOOR


Opstarten van de ontwikkeling van een protocol voor de functionele integratie van kinderen met een
auditieve beperking;
o

Samenstellen van een werkgroep;

o

Rapport - stand van zaken;

o

Nieuwsbrief aan de betrokken CLB-medewerkers;

o

Publicatie op de website;

THEMA (NEUROPSYCHOLOGISCHE) ONTWIKKELING

./.
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Literatuuronderzoek betreffende de neurologische processen gecorreleerd aan de cognitieve
ontwikkeling van kinderen, aangevuld met relevante conclusies voor de CLB-praktijk;
o

Rapport - stand van zaken;

o

Publicatie op de website;;

THEMA KINDEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING


Een elektronisch instrument ter sturing en registratie van acties te ondernemen om de functionele
integratie van kinderen met een chronische aandoening te bevorderen.
Dit instrument biedt een kader ongeacht de aandoening of beperking van de leerling.
o



Rapport - stand van zaken;

Klinische fiches: epilepsie, cerebrale parese, neuromusculaire aandoeningen en NAH
o

Rapport - stand van zaken;

THEMA’S GROEI&PUBERTEIT – VACCINATIES – INFECTIEZIEKTEN - MONDGEZONDHEID


Bijhouden van de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de thema’s groei&puberteit,
vaccinaties, infectieziekten en mondgezondheid;
o

Nieuwsbrieven aan de betrokken CLB-medewerkers;

o

Publicatie op de website;

o

Bij ingrijpende wijzigingen wordt de resonantiegroep samengeroepen..

Resultaatgebied 3: De ondersteuning van implementatie van de methodieken
en materialen (activiteiten 6 t.e.m. 9, en 12)
Activiteiten
Concreet worden in de loop van het jaar 2012 de volgende initiatieven genomen:
THEMA GEHOOR


Organiseren van een informatiedag voor CLB-medewerkers ter bekendmaking van het protocol
audiometrisch onderzoek bij kleuters;



Het elektronisch beschikbaar stellen van de rapporten, presentaties, beslisbomen en andere materialen
nodig voor een goede overdracht van het protocol aan de gebruikers;



Het samenroepen van de resonantiegroep om te peilen naar de noden binnen de specifieke
centrumnetten. In functie van de noden zal een start genomen worden met het ontwikkelen van
toegevoegde materialen en vormingen;



Opzetten van een netwerk ‘coördinatoren-standaard-gehoor’;



Bekendmaking van het protocol bij de betrokken beroepsgroepen, in casu huisartsen en specialisten
neus-keel-oren;

THEMA’S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID


Samenroepen van de coördinatoren standaarden.
Bespreken van methodieken en het aanbieden van materialen die de implementatie van de standaarden
in de lokale CLB kunnen bevorderen;

THEMA’S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID, VACCINATIES, INFECTIEZIEKTEN,
GEHOOR

./.

6



Adviseren via helpdesk.
CLB-medewerkers kunnen per mail vragen stellen met betrekking tot de genoemde thema’s. De
wetenschappelijk medewerker van de respectieve standaarden, richtlijnen, protocollen zullen via mail of
telefonisch antwoord geven.

THEMA PSYCHOMOTORIEK (KLINISCH NEUROLOGISCH ONDERZOEK)


Bekendmaking en ter beschikking stellen van materialen met betrekking tot de richtlijnen, die werden
ontwikkeld door een netoverstijgende werkgroep met medewerking van de VWVJ, via de website
(www.vwvj.be);

Output en output-indicatoren
THEMA GEHOOR


Agenda van de informatiedag, deelnemerslijst, syllabus;



Rapporten, presentaties, beslisbomen te raadplegen op de website;



Verslaggeving van de resonantiegroep. Oplijsting van de afspraken en de verwachtingen ten aanzien
van de VWVJ;



Excelblad met ‘coördinatoren-standaard-gehoor’;



Verslaggeving van overleg met de betrokken beroepsgroepen, desgevallend presentaties;

THEMA’S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID


Agenda van de informatiedagen, deelnemerslijst, syllabus;



Presentaties en desgevallend bijkomende materialen;

THEMA’S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID, VACCINATIES, INFECTIEZIEKTEN,
GEHOOR


Oplijsten van vragen die via de helpdesk worden gesteld;



Publicatie van vraag/antwoord gerubriceerd volgens de standaarden in het luik ‘kenniscentrum’ van de
website onder ‘vragen van CLB’;

THEMA PSYCHOMOTORIEK (KLINISCH NEUROLOGISCH ONDERZOEK)


Publicatie van materialen en linken met betrekking tot de richtlijnen die werden ontwikkeld door een
netoverstijgende werkgroep en met actieve medewerking van de VWVJ, via de website (vwvj.be);

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’s (activiteiten 10 en 12)
Activiteiten


Opzetten van overleg tussen de VWVJ en VIGEZ met het oog op de aansluiting van de door
de VWVJ ontwikkelde materialen bij de inhouden en acties ter realisatie van de Vlaamse
gezondheidsdoelen. De vertegenwoordiging van het VIGEZ in de adviesraad is in deze een
opportuniteit;



Vertegenwoordiging van de VWVJ in beleidsorganen;



Ondersteunen en - in samenspraak met de vertegenwoordigers van de centrumnetten desgevallend opzetten van een kanaal om de doorstroming van informatie die de diverse
overlegfora opleveren, te waarborgen.

./.
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Output en output-indicatoren


Data, agenda en verslaggeving van het overleg VWVJ-VIGEZ;



Verslaggeving van vergaderingen van de Vlaamse Vaccinatiekoepel, de VLOR-commissie
gezondheidsbevordering en de Vlaamse werkgroep Voeding en Beweging;



Verslaggeving van een vast agendapunt op de Raden van Bestuur van de VWVJ betreffende nieuws uit
de LOGO;



Excelblad met CLB-contactpersonen-LOGO.

Resultaatgebied 5:
Ondersteunen van en meewerken aan de
ontwikkeling en uitbouw van operationele informatiesystemen, gericht op
efficiëntie- en kwaliteitsverbetering en conform met e-Health (activiteiten 11
en 12)
Activiteiten


Samenwerking opzetten/onderhouden met de projectgroep verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
LARS, een elektronisch systeem voor de administratie en registratie van de leerlingenbegeleiding door
de CLB. De opdracht voor de VWVJ is er over te waken dat de registratie zowel inhoudelijk als naar
logica consistent is met de door de VWVJ ontwikkelde standaarden, protocollen, richtlijnen. In 2012
wordt overlegd m.b.t. de thema’s visus, vaccinaties, gehoor, infectieziekten;



Opstarten van overleg met Kind & Gezin met het oog op een elektronische uitwisseling van de
resultaten van de ALGO-screening bij de pasgeborenen. De kennisname van deze resultaten hebben een
onmiddellijk belang voor de ‘Standaard Gehoor’ en in het bijzonder voor het protocol ‘Audiometrie bij
kleuters’;



Samenwerking met ‘Vaccinnet’ via deelname aan de vaccinatiekoepel;



Onderzoeken hoe het elektronisch instrument Chronisch ziek kind kan geïmplementeerd worden in eHealth.

Output en output-indicatoren


Verslaggeving van het overleg met de stuurgroep van LARS of haar vertegenwoordigers;



Overzicht van de wijze waarop de registratie-aanbevelingen in het elektronische registratiesysteem
werden geïmplementeerd;



Verslaggeving van het overleg met Kind & Gezin.

./.

