Het medisch consult voor 8-9-jarigen bij je CLB
Waarom op medisch consult?
Je kind wordt groter en begint te leren. Als CLB is het onze taak om het schoolgaan en opgroeien van jouw kind
zo goed mogelijk te volgen en je te helpen als je hierover vragen hebt. Daarbij horen op regelmatige tijdstippen
medische consulten. Deze zijn wettelijk verplicht, ook al ga je zelf regelmatig naar de dokter met je kind. De
consulten gebeuren door de verpleegkundige van het CLB.

Wat gebeurt er op welke leeftijd?
Er zijn korte en meer uitgebreide onderzoeken naargelang de leeftijd. Als het kan,
vinden de onderzoeken plaats op school. Zo niet, dan komen de kinderen naar het
CLB. Je krijgt altijd op voorhand de datum van het medisch onderzoek en een
vragenlijst om in te vullen.

Wat kijken we na bij 8-9-jarigen?



lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen
de ogen: het verzicht
Vergeet de bril niet mee te geven als je kind een bril draagt!

We vragen ook aan de leerkracht of het goed gaat met je kind in de klas.
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Na het onderzoek krijg je een brief met de resultaten. Als je hier vragen over hebt, mag je ons altijd
contacteren.

Wat gebeurt er met de vaccinaties?
De vaccinaties worden nagekeken in Vaccinnet, het registratiesysteem van de overheid. Als je kind werd
ingeënt in het buitenland, geef je best een kopie van de vaccinatiegegevens mee. We laten je weten wat er
nog ontbreekt en hoe dit kan aangevuld worden.

Wat gebeurt er met de gegevens van de vragenlijst en het onderzoek?
De gegevens van de vragenlijst en het consult zijn vertrouwelijk. Ook de psycholoog en maatschappelijk werker
die deel uitmaken van het CLB-team van de school van je kind kunnen ze inzien. Meer informatie over dit CLBteam vind je op onze website.
Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. De gegevens van de vragenlijst en de resultaten van het consult
worden bewaard in het dossier van je kind. Ouders en oudere handelingsbekwame jongeren hebben toegang tot
dit dossier volgens vastgestelde regels. Als je bezorgd bent over de vertrouwelijkheid van gegevens kan je best
met ons contact opnemen.
Voor een goede zorg op school kan het belangrijk zijn dat de leerkracht op de hoogte is van sommige medische
gegevens. Als het zicht of het gehoor verminderd is, vragen wij om hier rekening mee te houden in de klas. We
laten je dit weten. Andere belangrijke medische gegevens kan je als ouder(s) beter zelf doorgeven. We helpen je
hierbij graag als je dit wenst.
Wij nemen enkel contact op met de huisarts nadat we dit met jullie hebben besproken.

