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Medische onderzoeken in CLB Deinze
Midden oktober 2009 haalden de CLB’s nog eens de voorpagina van sommige
kranten. Ook op radio en TV werd uitgebreid aandacht besteed aan de manier
waarop de medische onderzoeken in het CLB gebeuren. De Vlaamse
Scholierenkoepel bracht een aantal wantoestanden in beeld. De reacties van
leerlingen en ouders op dit persartikel waren divers: sommigen hadden
negatieve herinneringen, anderen hadden aan den lijve ondervonden dat deze
onderzoeken toch belangrijk zijn.
Naar aanleiding hiervan leek het ons zinvol om een aantal zaken over het
medisch onderzoek nog eens op een rijtje te zetten.
De medische onderzoeken in de 1ste en 2de kleuterklas, in het 1ste, 3de en 5de
leerjaar en in het 1ste en 3de secundair zijn verplicht. 2de kleuterklas, 5de leerjaar,
1ste en 3de secundair komen tijdens de schooluren (voor de meeste scholen met
de bus) naar het CLB. Voor de andere onderzoeken komt de verpleegkundige
naar de school (in het 1ste leerjaar samen met de arts). Voor alle duidelijkheid:
tijdens deze medische onderzoeken wordt uw kind niet altijd helemaal
onderzocht. Zo is het onderzoek in de 1ste kleuterklas beperkt tot meten en
wegen, kijken of uw kind goed ziet en controleren van de oogstand. Wat moet
onderzocht worden, is bepaald door de overheid.
We doen ons best zowel de ouders als de leerlingen te informeren over het
onderzoek. We geven de leerlingen vooraf een folder mee met uitleg over wat
we precies zullen onderzoeken. Bij de kleinsten staat dit vermeld op de
oudervragenlijst. Tijdens het onderzoek wordt door de arts uitgelegd waarom
het genitaal onderzoek – wat als het meest vervelende deel van het onderzoek
beschouwd wordt - zo belangrijk is.
Door deze onderzoeken kunnen medische problemen bij uw kind vroegtijdig
opgespoord worden.
We denken hierbij onder andere aan:
- een lui oog, wat kan leiden tot blijvend scheelzien of zelfs tot blindheid
van het aangetaste oog

- een spatader ter hoogte van de teelbal, die een daling van de
vruchtbaarheid kan veroorzaken, indien deze niet behandeld wordt
- scoliose (=zijwaartse kromming van wervelzuil), wat een zichtbare bochel
kan veroorzaken
- een langdurige daling van het gehoor (erg belangrijk bij kleutertjes), die
een spraak- en taalachterstand kan veroorzaken
Daarnaast krijgen ouders de gelegenheid om hun kind gratis te laten
vaccineren. Dit kan in het 1e en 5e leerjaar en 1e en 3e jaar secundair. Wij kijken
ook na of uw kind alle vaccinaties gekregen heeft. Op die manier wordt
voorkomen dat uw kind ernstig ziek wordt t.g.v. één van deze infectieziekten.
Hoe verloopt een onderzoek in ons centrum? De leerlingen worden ontvangen
in de wachtzaal, waar hen wat uitleg wordt gegeven. Ze worden gevraagd zich
uit te kleden in een kleedhokje. Slipje en hemdje mogen ze aanhouden. Dan
worden zij elk om beurt gezien door de verpleegkundige en daarna door de
arts. Bij de arts moeten ze hun hemdje wel uitdoen. Dit is vooral belangrijk om
de rug goed te kunnen bekijken. Bij meisjes wordt even in het slipje gekeken
om te zien of er al schaambeharing is. Bij jongens wordt nagekeken of de
teelballen mooi ingedaald zijn, hoe groot deze zijn, of er een spatader aanwezig
is en of de voorhuid naar achter kan worden geschoven. Na ongeveer 30
minuten is het onderzoek achter de rug, kunnen de leerlingen zich terug
aankleden in het kleedhokje en mogen ze naar de wachtruimte. In de loop van
dit circuit kan het wel zijn dat zij elkaar eens passeren of even samen moeten
wachten. Het is echter uitgesloten dat ze leerlingen van andere scholen zouden
tegenkomen, aangezien wij maar één groep terzelfdertijd onderzoeken.
Voor de 2de kleuters kan het gebeuren dat de kindjes in kleine groepjes (van 3
of 4) worden samengenomen. We bieden ook de mogelijkheid aan alle ouders
van 2de kleuters om aanwezig te zijn bij het medisch onderzoek van hun kind.
De onderzoeken van de 1e kleuterklas, het 1e en 3e leerjaar gebeuren in een
klas die door de school ter beschikking wordt gesteld.
Wij proberen er alles aan te doen om kinderen zo veel mogelijk op hun gemak
te stellen en hen te vertellen wat er gebeurt. We respecteren steeds de privacy
van uw kind. We blijven er van overtuigd dat een aantal belangrijke problemen
niet of laattijdig zouden worden vastgesteld, indien het medisch onderzoek er
niet zou zijn.
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