Het medisch consult voor 14-15-jarigen bij je CLB
Waarom op medisch consult?
Je bent lichamelijk stilaan volwassen en moet keuzes maken voor je studie. Als CLB is het onze taak om het
schoolgaan en opgroeien van jongeren 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. De onderzoeken gebeuren door de verpleegkundige en de CLB-arts.

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

Wat kijken we na bij 14-15-jarigen?
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Soms kijkt de dokter in overleg met jou nog andere dingen na, zoals ogen, mond en tanden. Er is. uitgebreid
ook ruimte
voor een gesprekje over de leefgewoonten of over iets wat je zelf belangrijk vindt. Na het consult krijg je een
brief met de resultaten. Als je hier vragen over hebt, mag je ons altijd contacteren.

Wat gebeurt er met de vaccinaties?
Op de leeftijd van 14-15 jaar is het tijd voor een herhalingsinenting tegen kroep, klem en kinkhoest. Je krijgt (of
kreeg al) een brief met alle informatie. De inenting kan gebeuren door de huisarts of het CLB. Om praktische
redenen vragen wij een schriftelijke toestemming aan je ouders. Het is echter belangrijk dat de beslissing om
deze inenting te krijgen door jou én je ouders samen genomen wordt.
De gegevens worden door ons opgetekend in Vaccinnet, het registratiesysteem van de overheid. Als je een
boekje van Kind & Gezin of een vaccinatiekaart hebt, mag je die meebrengen.

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 kunnen ze inzien. Meer informatie over dit CLB-team 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 CLB-dossier. 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 leerkrachten op de hoogte zijn van sommige
medische gegevens. Je kan dit als ouder(s) of als leerling best 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.

