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1. MEDISCH CONSULTEN
Eén van de opdrachten van het CLB is de uitvoering van de medisch consulten. Tijdens een medisch consult
zullen de arts en verpleegkundige nagaan of de gezondheid van het kind of de jongere in orde is. Tijdens de
schoolloopbaan worden verschillende consulten georganiseerd. Tijdens een consult maken de arts en
verpleegkundige echt tijd voor het kind of de jongere: ze bieden een luisterend oor, ze hebben aandacht voor
de privacy, ze reiken tips aan om gezond te leven,… De medische discipline vind het belangrijk dat de
kinderen en jongeren die een medisch consult krijgen, goed voorbereid zijn. Op die manier wordt het
welbevinden versterkt en komen de kinderen en jongeren met een gerust hart op onderzoek. Daarom
ontwikkelden we enkele materialen. Deze vind je op de site op de pagina “links en beeldmateriaal”.
GO! CLB Genk-Maasland zal tijdens schooljaar 2017-2018 deelnemen aan het pilootproject
jeugdgezondheidszorg. Binnen dit project zal de preventieve gezondheidszorg open getrokken worden naar
jeugdgezondheidszorg. Er zal een getrapt aanbod gerealiseerd worden met een breed, laagdrempelig
basisaanbod voor alle schoolgaande kinderen en jongeren (groen), een onderdeel maatwerk voor bepaalde
doelgroepen (geel) en een onderdeel intensieve en individuele begeleiding (rood).

Het moment van de consulten in het basisaanbod zal wijzigen: 1 ste kleuterklas samen met de ouders, 1ste
leerjaar, 4de leerjaar, 6de leerjaar en 3de jaar secundair onderwijs. De vaccinaties blijven behouden in het 1ste
leerjaar, 5de leerjaar, 1ste secundair en 3de secundair.
Voor bepaalde doelgroepen zoals anderstalige nieuwkomers, late instappers,… zal het aanbod specifiek op
maat worden voorzien.
Het aanbod op maat van het individu zal vooral passen binnen het handelingsgericht werken en
handelingsgerichte diagnostiek.
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