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VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst 2012 - 2016
De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) werkt aan de realisatie
van de volgende resultaatgebieden:


Resultaatgebied 1: Aanbod van informatie, documentatie en advies



Resultaatgebied 2: De ontwikkeling van methodieken en materialen



Resultaatgebied 3: De ondersteuning van de implementatie van methodieken en materialen



Resultaatgebied 4: De ondersteuning van de rol van het CLB in het preventieve
gezondheidsbeleid



Resultaatgebied 5: Meewerken aan de uitbouw van een operationeel informatiesysteem
conform e-health

1 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 van het registratiesysteem voor 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 informatie over jeugdgezondheidszorg 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 promoten en het onderhouden van het draaiboek infectieziekten voor CLB en zo bijdragen tot
het tegengaan van de uitbreiding van van besmettelijke ziekten op school;
7. 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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8. het lanceren van methodieken en materialen die betrekking hebben op de onderzoeksprotocollen,
vermeld in de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2001 tot bepaling van sommige gegevens
die de centra voor leerlingenbegeleiding moeten registreren, door het organiseren van minstens
een informatiedag. Het agentschap staat in voor de logistieke ondersteuning van een
informatiedag;
9. het nemen van vormingsinitiatieven ter ondersteuning van de implementatie van methodieken en
materialen voor CLB-medewerkers en andere relevante professionelen;
10. 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;
11. het evalueren van de implementatie van methodieken en materialen onder meer aan de hand van
registratiegegevens;
12. het samenwerken met relevante partners.

2 Personeel
In uitvoering van de beheersovereenkomst werden in het jaar 2012 de volgende medewerkers belast met
administratieve en wetenschappelijke opdrachten:
Bernadette Barbay, deeltijds administratief medewerker gedurende 7 maanden;
Els Herbots, deeltijds administratief medewerker gedurende 9 maanden;
Katelijne Van Hoeck, jeugdarts, deeltijds medewerker gedurende 12 maanden, en deeltijds arts in de
permanente ondersteunigscel voor de CLB van het Gemeenschapsonderwijs;
Cécile Guérin, jeugdarts, deeltijds medewerker gedurende 12 maanden, en deeltijds medewerker
KULeuven dients Jeugdgezondheidszorg;
Ann Devriendt, jeugdarts, deeltijds medewerker gedurende 12 maanden, en deeltijds CLB-arts in het
vrij CLB Kortrijk;
Anouk Vanlander, jeugdarts, deeltijds medewerker gedurende 12 maanden, en deeltijds CLB-arts in
het CLB van het Gemeenschapsonderwijs Gent;
Karen Van Doorslaer, jeugdarts, deeltijds medewerker gedurende 12 maanden, deeltijds CLB-arts in
het vrij CLB Antwerpen-Middengebied en CB-arts (Kind en Gezin, Antwerpen);
Roos Leroy, tandarts, deeltijds medewerker gedurende 8 maanden, deeltijds wetenschappelijk
medewerker KULeuven en UGent, en zelfstandig tandarts;
Marie Boonen, jeugdarts, deeltijds medewerker gedurende 12 maanden, en deeltijds arts in het vrij
CLB Kempen ;
Fabienne De Boeck, jeugdarts, deeltijds medewerker gedurende 12 maanden, en coördinerend arts
in het MPI Ten Dries, Landegem
Bijkomend werden enkele opdrachten, waarvoor onvoldoende expertise binnen de huidige groep
medewerkers aanwezig was, aan derden uitbesteed. Meer bepaald ging het om expertise in het domein
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van ICT en data-analyse, in het domein van vroegdetectie van gehoor- en visusstoornissen, en in het
domein van de ontwikkeling van kinderen.

3 Concrete uitwerking voor de periode 1 januari tot en met 31
december 2012
3.1 Resultaatgebied 1: Aanbod van informatie, documentatie en advies (activiteiten
1, 2, 3 en 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
1. Antwoorden op adviesvragen van de Vlaamse overheid, al dan niet met betrekking tot de
aandachtsgebieden van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen;
06/01 parlementaire vraag over obesitas, middelengebruik bij schoolgaande jeugd,
preventiecampagnes en gezondheidsbeleid;
13/03 informatie over dringende maatregelen in het voorontwerp decreet (onderwijs);
15/05 dataregistratie in de CLB en dashboardoverleg;
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01/06 en 18/06 duiding en stand van zaken bij de problematiek van de RIZIVbevoegdheidscodes;
15/07 advies luizenfolder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;
06/11 informatie over verzet medische consulten;
05/12 deelname aan het overleg in de schoot van het Dpt Onderwijs over het tekort aan
artsen in de CLB;
07/12 vraag particulier over medisch consult in CLB;
2. Overleg in het kader van de problematiek van de RIZIV-bevoegdheidscodes 000, 009 en de
intrekking van de bevoegdheidscodes 003 en 004.
Om kinderen te kunnen verwijzen voor een multidisciplinair bilan naar een centrum voor ambulante
revalidatie, moet een CLB-arts beschikken over de RIZIV-bevoegdheidscodes 003 of 004. Bij gebrek
hieraan kan het betreffende kind geen aanspraak maken op een financiële tussenkomst van de
ziekteverzekering. Dit probleem stelt zich voor de basisartsen met een RIZIV-bevoegdheidscode 000
en 009 en voor de huisartsen, werkzaam in het CLB, waarvan de extensie 003 en 004 zal worden
ingetrokken, wegens het niet voldoen aan de erkenningscriteria voor huisartsen.
Overleg heeft plaatsgevonden:
met collega’s van de Association Professionalles des Médecins Scolaires op 05/04, 09/05,
20/06, 19/09 ;
met Dr. Bert Winnen adviseur-generaal/geneesheer-inspecteur van het RIZIV op 26/04;
met collega’s arbeidsgeneesheren op 07/12;
met de stuurgroep van de opleiding ManaMa Jeugdgezondheidszorg op 14/09;
met de werkgroep van de Hoge Raad voor Geneesheren spacialisten en Huisartsen onder
voorzitterschap van dr. Jan De Maeseneer van het FOD Volksgezondheid op 14/12;
Correspondentie:
brief aan dr. Rie De Ridder , FOD Volksgezondheid dd. 14/05
brief t.a.v. Minister Laurette Onkelinx dd. 28/06
brief t.a.v. dr. Jan De Maeseneer dd. 07/11
3. 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.
Verslag van het overleg met de stuurgroep van LARS, of haar vertegenwoordigers
24/10, 21/11, 12/12;
bijlage 1: Verslaggeving

Afdruk van de registratiefiche ‘Audiometrie’
Pagina 5 van 15

Gezien de niet-oplevering van de standaard gehoor is er nog geen registratiefiche
ontwikkeld;
4. Rapportering over participatie in door de overheid aangestuurde werkgroepen
Deelname aan de VLOR commissie Gezondheidsbevordering dd. 03/05, 28/06, 11/10, 29/11,
VLOR commissie Gezondheidsbevordering-website dd.

29/03, 09/11 en VLOR commissie

Gezondheidsbevordering-leerlingen en oudersensibilisatie dd. 10/05, 06/09, 25/10, 13/11;
Deelname aan Vlaamse Vaccinatiekoepel dd. 29/02, 23/05, 21/09 en 7/12;
Deelname aan Werkgroep Voeding & Beweging dd. 17/01, 12/03, 16/04, 14/05, 18/06, 19/10,
21/11, 17/12;
Deelname aan het terugkoppelingsmoment in het kader van de organisatie van de
Gezondheidsconferentie Vaccinaties dd. januari 2012;
Deelname aan de Gezondheidsconferentie Vaccinaties dd. 21/04;
Deelname aan de consensusvergadering over het Preventieplan Mondgezondheid dd.
23/10;
Inhoudelijke feedback op het Preventieplan Mondgezondheid;
Verslaggeving ter inzage;
5. Website
Oplijsting van aanpassingen op de website in het lopende jaar 2012.
bijlage 2: Overzicht aanpassingen

6. Nieuwsbrieven met actuele (wetenschappelijke) informatie naar aanleiding van update van
richtlijnen, protocollen en/of standaarden. Publicaties op website:
24/02 Nieuwsbericht vaccinaties 12
13/03 Berichtgeving mondgezondheid: hernieuwd advies van de HGR over fluor
02/07 Nieuwsbericht over vormingen standaard gehoor
20/07 Nieuwsbericht vaccinaties 13
29/10 Nieuwsbericht infectieziekten 6
29/10 Nieuwsbericht vaccinaties 14
23/11 Nieuwsbericht standaard gehoor
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3.2 Resultaatgebied 2: De ontwikkeling van methodieken en materialen (activiteiten
5, 6 en 12)
ACTIVITEITEN
THEMA VISUS
1. Evaluatie van de actueel geïmplementeerde standaard aan de hand van data geregistreerd in de
NICO-databank. 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;
2. 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 (PRODIA );
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).
THEMA KINDEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
1. 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;
2. 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;
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THEMA’S GROEI&PUBERTEIT – VACCINATIES – INFECTIEZIEKTEN - MONDGEZONDHEID
Update van materialen, bewaken van wetenschappelijke inhouden;

OUTPUT EN OUTPUT-INDICATOREN
ALGEMEEN
Dashboardoverleg: 10/02/12, (06/08/12) en (10/12/12)
Behoeftenanalyse ter voorbereiding van de data-analyse van LARSdata
THEMA VISUS
Data-analyse van de resultaten van het visusonderzoek in de CLB gedurende de schooljaren 20052008.
Cleaning van CLB-registratiegegevens afkomstig uit het NICO-systeem rond visusonderzoek.
Preliminaire analyses mbt onderzoek van verzicht, dieptezicht en kleurzinonderzoek.
bijlage 3: Tussentijds rapport

22/11/2012: Overleg met Els Ortibus over de rol van het CLB in de tijdige detectie van cerebrale
visuele inperking.
THEMA GEHOOR
Overleg in de schoot van de resonantiegroep: 25/01/12, 05/03/12, 04/05/12, 18/10/12.
bijlage 4: Verslaggeving

Ontwikkeling van een impactrapport
bijlage 5: Impactrapport

Overleg met Arteveldehogeschool.
bijlage 6: Verslaggeving

Overleg met Prof. Jan Wouters en Sofie Jansen, KULeuven Experimentele otorinolaryngologie.
bijlage 7: Verslaggeving

Overleg met K&G ea wetenschappelijke artsenverenigingen: voorstelling van de standaard gehoor
& gedachtenwisseling over relevante items voor electronische dossieruitwisseling. Verslag ter inzage;
Valideringsonderzoek van het korte audiometrieprotocol.
bijlage 8: Rapport.

Onderzoek naar de haalbaarheid van de uitvoering van een kort audiometrieprotocol bij 1e kleuters
(Amalia Vandenbergh).
bijlage 9: Rapport

Onderzoek naar de tijdsduur van het kort versus lang protocol audiometrie (Karen Van Doorslaer).
bijlage 10: Rapport
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Valideringsonderzoek van de SPIN-test bij leerlingen van het 5e leerjaar en het 1e secundair.
bijlage 11: Projectvoorstel ten behoeve van het medisch etisch comité en toestemming

Literatuuronderzoek: gehoorverlies na intra-uteriene CMV-infectie.
bijlage 12: Hoofdstuk in het theoretische deel van de standaard

Literatuuronderzoek naar de gevolgen van bacteriële meningitis op het gehoor.
bijlage 13: Hoofdstuk in het theoretische deel van de standaard

Uitschrijven van practische aanbevelingen, wetenschappelijke onderbouw, doelstellingen van de
standaard, neonatale screening in Franstalig landsgedeelte.
bijlage 14: Respectieve hoofdstukken van de standaard

NEUROPSYCHOLOGIE –ONTWIKKELING
Overleg met ontwikkelaars van het protocol Motoriek (Prodia)op 21/03 en 26/05;
Deelname aan de stuurgroep Prodia voor de bespreking van het protocol Motoriek op 16/05;
Seminaries neurowetenschap VLOR : 25/10, 14/12 (voorbereiding studiedag van 26/04/13);
Overleg in de schoot van het Down Onderzoeksconsortium: 29/04 en 14/12. Verslaggeving ter
inzage;
KINDEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
Bijsturing van het elektronisch registratie-instrument conform de gangbare werkingsmodellen binnen
de onderwijs- en CLB-sector met name handelingsgericht werken, het gemotiveerd verslag en het
zorgcontinuüm.

Overleg

in

de

schoot

van

de

dienst

Jeugdgezondheidszorg

(Karel

Hoppenbrouwers, Inge Van Trimpont, Mathieu Roelants dd.02/02, 20/02, 05/04, 24/05, 24/08, 06/09,
04/10, 10/10, 25/10, 20/11, 06/12, 20/12;
Integratie van mondgezondheidsaspecten in de klinische fiches van kinderen met neuromusculaire
aandoeningen in overleg met Roos Leroy, ontwikkelaar van de standaard mondgezondheid dd.
26/04;
Overleg met leerkrachten in het Geïntegreerd Onderwijs ter bespreking van de hulpmiddelen en
methodieken die kinderen met neuromusculaire aandoeningen helpen bij het functioneren op
school dd. 26/04;
Verhoging van de expertise in het gebruik van het ICF-raamwerk:
→ deelname aan de 4-daagse opleiding ICF door enkele CLB-medewerkers van de Gentse CLB;
→ deelname aan het TTT-ICF door Fabienne De Boeck en Katelijne Van Hoeck;
Verhogen van de expertise van de CLB-medewerkers die zullen deelnemen aan het pilootproject
dat de haalbaarheid van een electronisch instrument, gestoeld op het IC-raamwerk, onderzoekt
→ Overlegmomenten en vorming voor CLB-GO! Gent, VCLB Gent en het interstedelijk CLB van
Gent dd. 13/01, 24/04, 06/06, 15/10;
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Deelname aan studiedagen relevant voor het thema:
→ Niet aangeboren hersenletsel bij kinderen dd.10/05 (organisator SEN);
→ Het effect van baclofen bij CP-kinderen dd. 07/06 (organisator farmaceutische industrie);
→ Epilepsie in het dagelijks leven dd. 20/10 (organisator SIG);
→ Samen Sterk, dd. 23/11 symposium SIG;
Uiteenzetting voor het Departement Onderwijs dd. 08/02 over de integratie van kinderen met een
chronische aandoening op school;
THEMA VACCINATIES
Grondige actualisering van de standaard naar inhoud en naar gebruiksvriendelijkheid voor de CLBmedewerker. Communicatie met de CLB gepland voor 2013;
Overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Geert Top, Annick Paeps)dd. 27/11 over
de actualisering van de standaard vaccinaties;
DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN
Vergelijken van het Draaiboek Infectieziekten voor de CLB met de Vlaamse richtlijnen
Infectieziektenbestrijding, ontwikkeld door de Afdeling Toezicht Volksgezondheid.
Overleg met Koen De Schrijver, Afdeling Toezicht Volksgezondheid (14/05). Verslag
Overleg met Jeroen De Keyzer, Kind en Gezin, in het kader van de ontwikkeling van de
Infectieziektenklapper (13/02).
Opvolgen van de literatuur met het oog op bijsturing van het draaiboek.
Aanvullingen met betrekking tot het reinigen en ontsmetten van oppervlakken tijdens het
mondonderzoek;
bijlage 15: Overzicht wijzigingen
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3.3 Resultaatgebied 3:

De

ondersteuning

van

implementatie

van

de

methodieken en materialen (activiteiten 7 t.e.m. 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
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
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THEMA GEHOOR
Studiedag stand van zaken standaard gehoor is op 28/02/2013 doorgegaan wegens beperkte
beschikbaarheid van de aula in het Consciencegebouw van het Dpt Onderwijs in het najaar 2012.

THEMA VISUS
Rapportering tussentijdse evaluatie van de implementatie van de standaarden.
bijlage 16: Rapport

Intervisie voor de coördinatoren standaard visus: 31/01 (Leuven), 14/02 (Gent.
Presentatie beschikbaar op www.vwvj.be ;
Vaardigheidstraining visusonderzoek in het CLB. ManaMa JGZ: 30/03;
Helpdesk (vragen ter inzage).
THEMA GROEI, PUBERTEIT EN GEWICHT
Rapportering tussentijdse evaluatie van de implementatie van de standaarden (cfr. bijlage 16);
Intervisie voor de coördinatoren standaard Groei, Puberteit en Gewicht: 02/03 (Gent), 30/03
(Leuven). Presentaties beschikbaar op www.vwvj.be;
Vorming voor verpleegkundigen op initiatief van het PVOC-West-Vlaanderen: 13/03 (Roeselare);
Vaardigheidstraining opvolging Groei en Puberteit in de CLB. ManaMa JGZ: 3/02 (Brussel);
Vaardigheidstraining opvolging Gewicht in het CLB. ManaMa JGZ: 16/03 (Gent);
Helpdesk (vragen ter inzage);
THEMA MONDGEZONDHEID
Intervisie voor de coördinatoren standaard Mondgezondheid: 19/03 (Gent).
Presentatie beschikbaar op www.vwvj.be ;
Organisatie van training in het mondonderzoek;
Tabel 1: overzicht training mondgezondheid 2012

DATUM

PLAATS

AANTAL PERSONEN

23/04/2012 CLB GO! St-Amandsberg

3

28/09/2012 CLB Kortrijk en Izegem

6

17/10/2012 VCLB ami2 Mortsel

5

4/12/2012

6

VCLB Roeselare
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Helpdesk (vragen ter inzage);
THEMA DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN
Helpdesk (vragen ter inzage).

THEMA VACCINATIES
Overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Geert Top, Annick Paeps)dd. 27/11 over
de eventuele noodzaak voor de CLB om zich te verzekeren tegen vaccinverlies na koudeketenbreuk;
Presentatie van “HPV after two years vaccination in Flanders”, Anouk Vanlander en Karel
Hoppenbrouwers,

op

het

28ste

seminarie

‘Diagnose

en

Surveillance

van

Infectieuze

Aandoeningen’,WIV-ISP dd. 22/11;
Deelname aan het discussiepanel op het Valentijn Vaccinatiesymposium, CEV UA, dd. 10/02;
Advies aan het Tijdschrift ‘vaxinfo’ over anafylaxie na vaccinatie;
Advies aan www.e-gezondheid.be over scarlatina;
Helpdesk (vragen ter inzage)
THEMA PSYCHOMOTORIEK
In samenwerking met GO! en VCLB: ‘Omgaan met psychomotore problemen bij kleuters’: 08/03 (Gent),
13/12 (Brussel). Presentatie ter inzage.

3.4 Resultaatgebied 4:

Het inhoudelijk of organisatorisch ondersteunen van de

rol van de CLB in het preventieve gezondheidsbeleid (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.

OUTPUT EN OUTPUT-INDICATOREN
Verslaggeving van een vast agendapunt op de Raden van Bestuur van de VWVJ betreffende
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nieuws uit de LOGO;
In 2012 was er vanwege de CLB-centrumnetten geen vraag naar overleg.

3.5 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’;
Onderzoeken hoe het elektronisch instrument Chronisch ziek kind kan geïmplementeerd worden in
e-Health.

OUTPUT EN OUTPUT-INDICATOREN
Verslaggeving van het overleg met de stuurgroep van LARS of haar vertegenwoordigers.
Overleg in de WG medische standaarden en LARS op vraag van de stuurgroep LARS, cfr. bijlage 1;
Overzicht van de wijze waarop de registratie-aanbevelingen in het elektronische registratiesysteem
werden geïmplementeerd;
Verslaggeving van het overleg met Kind & Gezin dd. 06/11 ter inzage.

3.6 Ondersteunende activiteiten
Oplevering van het voortgangsrapport 2011 dd. 10/04;
Opstellen van het jaarplan 2013 dd. 16/10;
Toelichting van het jaarplan aan de stakeholders dd. 13/11;
Coördinerend overleg medewerkers VWVJ;
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Opleiding gevolgd door de medewerkers of deelname aan wetenschappelijke presentaties;
→ Cursus toegepaste statistiek (ICTS, KULeuven), Cécile Guérin;
→ 4-daagse Opleiding International Classification of Functioning, Disability & Health door Cécile
Guérin, Ann Devriendt, Fabienne De Boeck, Katelijne Van Hoeck;
→ 3-daagse Opleiding train the trainer in International Classification of Functioning, Disability &
Health door Fabienne De Boeck, Katelijne Van Hoeck;
→

SIG Symposium ‘Samen Sterk’;

→ SEN Symposium – Functionele integratie van chronisch zieke kinderen.

Pagina 15 van 15

