Het medisch luik van het CLB
De werking van het CLB wordt geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering tot
operationalisering van de leerlingenbegeleiding.
Artikel 2 vermeldt:
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, het normale groeien ontwikkelingsproces te bevestigen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van
gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren:
1° organiseert het centrum systematische contacten
2° biedt het centrum vaccinaties aan
3° neemt het centrum profylactische maatregelen
Dit gebeurt in samenwerking met de school.

Systematische contactmomenten en vaccinaties
Alle leerplichtige kinderen krijgen systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten.
Deze systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerling die
leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving.
Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten
aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is.
Er zijn vier momenten waarop systematisch een vaccinatie wordt aangeboden. Daarnaast
zijn ook inhaalvaccinaties mogelijk.
Het zijn eveneens de Vlaamse Regering en haar bevoegde diensten die bepalen wanneer
welk type vaccin gratis aangeboden wordt en wat het geldend vaccinatieschema is.

Contactmomenten en vaccinaties vanaf september 2019
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Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met klasgroepen of
schooljaren, maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen. We zien deze leerlingen op
de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.
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Om welke leerlingen gaat het?
- leerlingen die 2 of meer jaren afwijken van een klassiek schooltraject
- leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en
die dus nog geen contact hadden met het CLB
- leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Inhoud van het systematisch contactmoment
Via een oudervragenlijst vragen we informatie die van belang kan zijn voor de groei en
ontwikkeling, voor de schoolloopbaan en eventuele nood aan extra zorg op school en voor
het beoordelen van het resultaat van het onderzoek.
Bij elk contactmoment wordt:
- de vaccinatiestatus nagekeken aan de hand van de gegevens in databank Vaccinnet
- aandacht besteedt aan mondzorg en tandartsbezoek
- groei gemeten om de gezondheidstoestand individueel en als bevolking te volgen
- welbevinden besproken
De minimale inhoud ( basisaanbod ) wordt verder bepaald naargelang de leeftijd:
-

Oogfuncties: verzicht, kleurzin, dieptezicht, oogstand en oogbewegingen
Gehoor: opsporen perceptief gehoorverlies, lawaaischade
Ontwikkeling: motoriek, taal en spraak
Puberteit
Gezondheidsgedrag

Een ouder of leerling kan steeds een zorg die niet in het basisaanbod zit, bespreken of er
aandacht voor vragen.
De Vlaamse regering vraagt aan de CLB om het contactmoment van de eerste kleuters zo te
organiseren dat de ouders maximaal aanwezig kunnen zijn.
De systematische contactmomenten worden afhankelijk van de inhoud door de
verpleegkundige alleen of door de verpleegkundige en arts samen uitgevoerd.

Vaccinaties
Er zijn 4 momenten waarop we systematisch een vaccin aanbieden:
-

Eerste leerjaar: herhaling tegen polio-klem-kroep-kinkhoest
Vijfde leerjaar: herhaling tegen mazelen-bof-rubella
Eerste secundair: vaccin tegen humaan papillomavirus ( 2 momenten )
Derde secundair: herhaling tegen klem-kroep-kinkhoest

Deze vaccins zijn gratis en kunnen ook door de behandelende arts besteld en toegediend
worden.
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Bij elk systematisch contactmoment wordt nagekeken of alle aanbevolen vaccins reeds
werden toegediend. Indien dit niet het geval zou zijn of bij onduidelijkheid, wordt de ouder
hiervan verwittigd. Het is mogelijk om ontbrekende vaccins in te halen via het CLB, behalve
voor vaccins die niet gratis verstrekt worden door de overheid.

Profylactische maatregelen
Bepaalde door een arts vastgestelde ziekten worden gemeld aan het CLB. Dit kan
rechtstreeks door de arts of ouder gebeuren of via de schooldirectie. Ook aandoeningen die
binnen een korte periode verschillende kinderen en/of personeel aantasten, worden door de
schooldirectie gemeld.
Ziekten waarvan gevraagd wordt om ze aan het CLB te melden zijn:
Bof (dikoor)  Buikgriep/voedselinfecties vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een
(klas)groep  Buiktyfus  Hepatitis A  Hepatitis B  Hersenvliesontsteking (meningitis) 
Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli )  Infectie met Shigella 
Kinderverlamming (polio)  Kinkhoest (pertussis)  Krentenbaard (impetigo)  Kroep (difterie)
 Mazelen  Rode hond (rubella)  Roodvonk (scarlatina)  Schimmelinfecties  Schurft
(scabiës)  Tuberculose  Windpokken (varicella, waterpokken)
De school kan ook contact opnemen met het CLB indien ze zich zorgen maken of vragen
hebben over andere ziekten die niet in bovenstaande opsomming voorkomen. Omgekeerd
kan het CLB ook scholen informeren om waakzaam te zijn voor bepaalde ziekten die de
ronde doen.
Indien nodig zal het CLB informatie verschaffen over de ziekte en over wat je als ouder en
school kan doen.
Uitzonderlijk moeten maatregelen getroffen worden. Dit laatste gebeurt steeds in
samenspraak met Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.
Het is belangrijk om kinderen die ziek zijn niet naar school te brengen om verdere
verspreiding van ziektekiemen te voorkomen.
Leer uw kinderen een goede hoest-, snuit- en nieshygiëne aan en leer ze om regelmatig
grondig de handen te wassen. Dit helpt om verspreiding van microben te verminderen.

Indien u vragen heeft, kan u ons contacteren.

Met vriendelijke groeten
Het team van artsen en verpleegkundigen van Vrij CLB regio Deinze
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