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4. Waar kan je terecht voor hulp in Vlaanderen?

1. Ziekenhuisschool UZ Leuven:
Wie zijn wij?
• Buitengewoon onderwijs – type 5
• In Vlaanderen:
• 7 basisscholen
• 5 scholen voor secundair onderwijs – OV 4

• Ziekenhuisschool UZ Leuven
• B. O. + Bu.S.O.
• Vrije, door het Ministerie van Onderwijs gesubsidieerde school
• Verdrag van de rechten van het kind (1989):
• Recht op ziek zijn + recht op onderwijs

Vestigingsplaatsen
UZ Leuven campus Gasthuisberg (BuBaO +
BuSO)

Ziekenhuisschool UZ Leuven
• Leerlingen: 2,5 – 21 jaar
• Jaarlijks: +/‐ 1000 lln
• Dagelijks: gemiddeld 125 lln

Psychiatrisch centrum, Broeders Alexianen in
Tienen (BuSO)

UZ Leuven campus Pellenberg (BuBaO + BuSO)

Drie vestigingsplaatsen met eigen opdracht
• Gasthuisberg
• Kindergeneeskunde + elders
• Gemiddeld 35 lln per dag
• Ziektebeelden:
• Oncologie, nierdialyse, muco,
getransplanteerde kinderen,
besmettelijke ziektes,
neurologische problemen
• Kinderpsychiatrie:
• 48 lln per dag
• Crisis‐, observatie‐ en
behandelgroep
• Daghospitalisatie (KK, DZK)
• Liaison kinderpsychiatrie
• Gemiddeld 5 lln per dag

Tienen
Gemiddeld 25 lln per dag
2 projecten:
1) Pathways: Middelenmisbruik /
verslaving
2) Ter berken: Eetstoornissen

Pellenberg
Gemiddeld 15 lln per dag
Revalidatie

Opdracht en doelstellingen
• Sterk geïndividualiseerd onderwijs:
• Gratis ‘onderwijs op maat’ aan gehospitaliseerde kinderen
• Dagelijks 1 à 2 lesuren
• Gesteund op de visie van handelingsgericht werken
• Onderwijs in de klas als het kan, aan bed als het moet
• Doelstellingen:
• Schools bijhouden/bijwerken, leerachterstand beperken
• Leerling schools stimuleren en activeren; zinvol schools bezig zijn
• Maatschappelijke reïntegratie van het zieke kind
• Optioneel: ‘leren leren’, leeronderzoek…
• Begeleiding bij ontslag
•…

Organisatie en werking van de setting

Goede ziekenhuissschool

Schoolteam

Samenwerking
thuisschool

Overleg
behandelings‐
team

IMPACT VAN EEN
CHRONISCHE
AANDOENING OP
SCHOOLS
FUNCTIONEREN

1. Lichamelijk functioneren
• Gevolgen (tijdelijk of definitief) zijn specifiek voor een aandoening
• Variëren in soort, ernst en evolutie
• Verschillende noden bij eenzelfde diagnose
• Pijn  verstoorde nachtrust  vermoeidheid 
concentratieproblemen
• Bijwerkingen van de behandeling: vb. groeivertraging, latere
puberteit, kleiner gestalte (lichaams‐ en zelfbeeld!)

2. Socio‐emotionele ontwikkeling
• Angst voor prognose (of levensgevaar)
• vooruitzicht op een (levenslange) beperking
• Lager verwachtingspatroon van ouders (ivm broers/zussen)
 overbescherming, verwenning
 brussen voelen zich verwaarloosd  agressie, pesten…
• Onzekerheid bij klasgenoten
• Specifieke uitdagingen  sneller zelfstandig / emotioneel
volwassen
• Risico op schooluitval
• Bemoeilijkte sociale integratie, uitsluiting, pestgedrag
• Stress en sociale isolatie
• Impact ~ leeftijd
• Begrip/overbetrokkenheid/afwijzing afhankelijk van ziektebeeld

3. Cognitieve ontwikkeling
• Complicaties van de behandeling
• Verminderde intelligentie (tijdelijk of definitief)
• Afremmen of verstoren spraak‐ en taalontwikkeling

ZORGNODEN IN
KAART BRENGEN
Een stappenplan

Een stappenplan
TIJDENS OPNAME:
1. Een opname… Wat nu?
2. Enkele aandachtspunten
3. Getuigenissen
NA OPNAME:
1. Overleg CLB (arts) ‐ ouders ‐ leerling
2. Intern overleg CLB
3. Overleg CLB‐school
4. Evaluatie

TIJDENS DE OPNAME

Een opname… Wat nu?
• Ouders verwittigen de school
• CLB als eerste contactpersoon voor de school
Twee mogelijkheden:
 Ziekenhuisschool is betrokken en volgt protocol, kan brug zijn
tussen school – ouders ‐ ziekenhuis
 Geen ziekenhuisschool: CLB‐arts als brugfunctie

Enkele aandachtspunten
• Belang van de KR/zorgoverleg (leerling blijft ingeschreven in
thuisschool):
 Verantwoordelijkheid van de thuisschool
 Haalbaar vakkenpakket bepalen, rekening houdend met de school
slechts als onderdeel van een totale behandeling (>< slaagkansen
behouden, niet loslaten)
 Slaagkansen inschatten, geen ‘vergiftigd geschenk’ geven
 Uitzonderingsmaatregelen evalueren
 Examens voorbereiden
 Aanspreekpunt op de school aanstellen
 Sociale aspect blijven bewaken

BIJ (DEELTIJDSE) HERINSTAP OP SCHOOL

1. Overleg CLB (arts) ‐ ouders ‐ leerling
• Onderwerp: impact van de aandoening/psychiatrisch ziektebeeld
op school
• Ouders en leerling: Formuleren van wensen en verwachtingen naar
school toe
• CLB: Vertaling van informatie naar noden en behoeften + evt.
bijstellen verwachtingen
• Bespreken van mogelijke beschermende en belemmerende
factoren

Noden van de leerling
• Gelijke behandeling, niet opvallen
• Gelijkwaardig verwachtingspatroon (!Hinderpalen)
• Onderschat de schoolse motivatie van het kind niet!
• “gezondheid komt op de eerste plaats” maar…
• Eigen initiatieven van de leerling niet ontmoedigen maar realistisch
helpen maken.
• Belang van het schoolbeleid
• Rolverdeling (ouders, leerkrachten, vrienden, (para)medici..)
• Bv. brochure oncologie

Wensen en verwachtingen van de leerling
• Omgaan met afwezigheden:
 klasgenoten aanspreken om nota’s bij te houden
 huiswerk thuis laten bezorgen
 tijd en mogelijkheden op school voorzien om gemiste leerstof in te halen
 sociale contacten onderhouden: chatten, kaartje… om gevoel van isolatie te
minimaliseren
 school‐ of klaskrant samenstellen en opsturen
 uitnodiging voor een speciale schoolgebeurtenis (feest, uitstapje…)
 klasblog of internet‐klasdagboek
 elektronische leeromgeving
• Deelname aan schoolactiviteiten:
 structurele aanpassingen
 werktempo aanpassen
 lesmateriaal aanpassen
 eigen rol bij LO lessen / schooluitstappen
! Houd rekening met de eigen inschatting van de leerling !

Wensen en verwachtingen van de leerling
• Hulp bij de relatie met leeftijdsgenoten:
 discretie over de reden van afwezigheid
 ingrijpen bij pesten of uitsluiting of jaloezie
 informeren van klasgenoten samen met de leerling voorbereiden
 zorgen voor gezelschap wanneer verplaatsing tijdens speeltijden of
andere groepsmomenten niet mogelijk is
• Vertrouwenspersoon binnen de school:
 laat de leerling zelf kiezen (niet noodzakelijk leerlingbegeleiding)
• Relaties met leerkrachten:
 Essentiële rol: begrip voor de gezondheidstoestand en de impact ervan
 Wees je bewust van je gevoelens tav de leerling en de situatie

Beschermende factoren: voorbeeld
Uitbouw van een visie op zorg

•
•
•
•

Uitgebouwde zorgstructuur
Stappenplannen
Verdeling van verantwoordelijkheden
trajectbegeleider

De leerkracht

•
•
•
•

Omgaan met individuele zorgvragen
Vertrouwenspersoon
Begripsvol
Oog voor sociale interacties en
integratie

Informeren

• Respect voor privacy
• Goed geïnformeerd
• Betrokkenheid arts (medische info)

Ondersteuning

•
•
•
•

Emotioneel
Expertise BuO – GON
Zorgteam en trajectbegeleider
CLB

Belemmerende factoren: voorbeeld
Infrastructuur

• Geen lift
• Smalle deuren
• Niet toegankelijk sanitair

Materiële voorzieningen

• Geen rustruimte
• Geen lokaal voor hygiënische toediening van medicatie
of verzorging

Organisatie onderwijs

• Gebrek aan hulpmiddelen: vb. laptop
• Niet toegankelijke lokalen: uitsluiting van gewone
leerplanactiviteiten

2. Intern overleg CLB
• CLB‐arts/verpleegkundige, psycholoog/pedagoog, maatsch. Werker
• Inschatten zorgniveau (M‐decreet)
• Vertaling van info naar maatregelen voor zorgteam en leerkrachten
• Selectie van informatie in overleg met ouders
• Aanvullen van mogelijke beschermende en belemmerende factoren
• Mogelijke belangrijke rol/bijdrage van de externe partners bv.
ziekenhuisschool, TOaH, Bednet, School &ziekzijn

3. Overleg CLB‐school
• Vastleggen van maatregelen  zorgvraag
• Voorbeeld:
Aandachtspunten

Impact op leren en
participeren

Maatregelen

Vermoeidheid en
pijn

Concentratieproblemen •
•
•
•
•

Lestempo aanpassen
Opdrachten van kortere duur
Individuele instructie
Rustpauzes inlassen
Hoeveelheid huiswerk
aanpassen

Afwezigheden

Achterstand

Klasbuddy
Huiswerk aan huis bezorgen
Elektronisch leerplatform
Contact houden door lk
Langere afw: bednet of TOaH

•
•
•
•
•

Wensen en verwachtingen van het schoolteam
tav de ondersteuningsopdracht
• Adequate informatie over de chronische conditie:
 info van de behandelende arts vaak niet concreet genoeg
 belangrijke “tolk‐functie” van de CLB‐arts
 belang onderling overleg tussen artsen binnen beroepsgeheim
 belang van ouders als informatiebron
• Doorstroming van info tussen en binnen de school
• Emotionele ondersteuning:
 belangrijke rol van het CLB
 belangrijke rol van de leerlingbegeleiding

Wensen en verwachtingen van het schoolteam
tav de ondersteuningsopdracht
• Medische verzorging op school:
 duidelijke richtlijnen over de noodzakelijke medische uitrusting
 duidelijke richtlijnen over noodzakelijke structurele aanpassingen
 duidelijke protocol
 verantwoordelijke aanduiden voor toedienen medische zorg
(+ training!)
 training voor noodsituaties
• Coördinatie van de ondersteuning:
 sensibilisering en motivering
 aanspreekpunt

Wensen en verwachtingen van het schoolteam
tav de ondersteuningsopdracht
• Pedagogische aanpak:
 druk mogen zetten?
 omgaan met reacties medeleerlingen?
 aanpassen van straf‐ en beloningsbeleid?

4. Evaluatie
• Effecten?
• Op afgesproken tijdstippen
• Nauwe betrokkenheid van ouders en leerling

WAAR KAN JE
TERECHT VOOR HULP
IN VLAANDEREN?

1. Buitengewoon onderwijs
• Evaluatie binnen het stappenplan noodzakelijk om draagkracht en
haalbaarheid te bewaken
• Cruciale rol van het CLB binnen het M‐decreet
• Protocol binnen de ziekenhuisschool
• Kinderpsychiatrische diensten kunnen geen advies formuleren
zonder overleg met CLB

2. Permanent Onderwijs aan Huis
• leerplichtige leerlingen
• voldoen aan toelatings‐voorwaarden voor BuO
• kunnen door hun handicap (bv. zeer broze beenderen, vergroot
risico bij infecties) niet over langere periode (1 of meer jaren)
onderwijs volgen op school
• georganiseerd door de school voor BuO
• 4u/week gefinancierd of gesubsidieerd.
• momenteel jaarlijks 4 à 5 kinderen
• sinds 1 september 2005 ook voor het BuSO

3. Ziekenhuisonderwijs
• Geeft “vervangend” onderwijs in overleg met de thuisschool
• wil het “normale aspect” van school lopen in het leven van een kind
vasthouden
• brug tussen thuisschool – afdeling – ouders
• mag enkel schoolse informatie verstrekken
• ondersteunt na opname mee de vertaalslag van noden naar
maatregelen in de thuisschool
• organiseert overlegmomenten
• stimuleert betrokkenheid van het CLB
• bewaakt de draagkracht van de leerling

4. K‐dienstenproject
• subsidie‐enveloppe aan 12‐tal K‐diensten met minstens 15 bedden
• werft eigen onderwijspersoneel aan in bediendestatuut
• middelen zijn té beperkt

5. Tijdelijk Onderwijs aan Huis
Minder dan 50% van de lessen kunnen volgen
4u/week
2 doelgroepen
Voor zieke kinderen en jongeren vanaf de 3de kleuterklas
afstand < 10 km (gewone school) of 20 km (BuO): TOAH = recht. Als
Afstand > 10/20 km: school schat haalbaarheid in
• Thuisschool (in overleg met ouders) bepaalt vakkenpakket en stelt
leerkrachten aan die het onderwijs aan huis zullen geven.
• De overheid betaalt de lessen en een verplaatsingsvergoeding.
• NIET:
‐ kinderen < 5 jaar
‐ 3de leerjaren 2de graad BSO
‐ 3de leerjaren 3de graad ASO, TSO en KSO
‐ de leerjaren 4de graad BSO; DBSO; het deeltijds secundair zeevisserij
onderwijs; de alternerende beroepsopleiding in het BuSO.
‐ HBO5 (verpleegkunde)
•
•
•
•
•

Langdurig zieke leerlingen
wachttijd van 21 dagen
geen wachttijd na herval binnen de 3 mnd
behouden recht zolang kind niet halftijds naar school kan
Ouders dienen schriftelijke aanvraag in bij de directeur, samen met een
medisch attest dokter
• Bij herval binnen de 3 maanden na einddatum, onmiddellijk recht op TOaH.
Ouders dienen opnieuw een aanvraag in op school met medisch attest.
• Ook leerling die wekelijks < 5 halve dagen aanwezig is, behoudt nog steeds
zijn recht op TOaH
• Bij opname in ziekenhuis met ziekenhuisschool of op een kinderpsychiatrische
dienst met onderwijsvoorzieningen is TOaH afhankelijk van de opnameduur:
•
•
•
•

• minder dan halftijds (minder dan 5 halve dagen) = recht op 4u TOaH behouden
• halftijds of meer: mag TOaH 4u/ week voortgezet worden (geen verplichting).
• De lessen TOaH mogen niet gegeven worden in de instelling maar mogen doorgaan (evt
achteraf) op de verblijfplaats van de leerling thuis (of op school buiten de reguliere
lestijden).

Chronisch zieke leerlingen
• Geen wachttijd
• 9 halve dagen afwezigheid (hoeft niet aaneensluitend) = 4u
• Ouders dienen telkens wanneer er 9 halve dagen ziekte geweest
zijn een schriftelijke aanvraag bij directeur als het niet over
systematische afwezigheid gaat, samen met medisch attest van
geneesheer‐specialist (verklaring chronische ziekte). Attest en
verklaring maar 1x voor het lopende schooljaar.
• Ook opnamedagen in instelling met onderwijsvoorziening tellen
mee als afwezige dagen.

6. Bednet
• synchroon internetonderwijs (SIO)
• afstandsonderwijs via de computer
• gratis
• ICT‐ondersteuning thuis of in het ziekenhuis
• chatsessies en webcam in de klas
• leerstofgericht + integratie
• Ook voor kleuters vanaf 1/9/2015

7. School & en Ziekzijn, S&Z vzw
• Vrijwilligersorganisatie
• Onderwijsondersteuning thuis of in het ziekenhuis
• In elke Vlaamse provincie en in Brussel een werking

8. Auxilia vzw
• vrijwilligersorganisatie
• gericht op kans‐armen
• personen voor wie elders geen enkele mogelijkheid bestaat of voor
wie voorzieningen als alfabetiseringscursussen, basiseducatie of
tweedekansonderwijs onvoldoende uitgebouwd of onbereikbaar
zijn

9. Vlaamse Kankerliga
kleuters 1ste en 2de kleuterklas
leerplichtige kinderen met kanker die geen gebruik kunnen maken van TOaH
aanvragen via ziekehuisschool of rechtstreeks: chris.heremans@tegenkanker.be
Leerkrachten krijgen onkostenvergoeding
hulp door een leerkracht, bij voorkeur iemand verbonden aan de thuisschool
hulp max 4 u. (60’) per week
16 wkn; mag over schooljaar gespreid worden; na overleg is langere periode mogelijk
opschortbaar zodra behandelende arts beslist dat kleuter weer naar school kan / mag
bij voorkeur zal vrijwillige leerkracht, in overleg met klastitularis thuisschool en
ziekenhuisschool een werkplan opstellen en afspraken maken
• vergoeding 12,39 euro/ lesuur (belastingsvrij) voor max 2 lesuren/ dag
• documenten: zie website ziekenhuisschool
• Ziekenhuisschool Leuven: inschakeling van dit project na overleg ouders,
behandelingsteam en ziekenhuisschool. Klastitularis ziekenhuisschool gaat in overleg
met thuisschool en bezorgt, na goedkeuring directie, een brief met concrete info

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10. Ziekenfondsen
• Hulpaanbod voor zieke kinderen:
 Euromut
 Partena (afhankelijk van provinci)
 Socialistisch ziekenfonds Brabant

Meer informatie?

http://www.kuleuven.be/uzschool/

Informatie over ziektebeelden
Tips voor leerkrachten
• Met spierziekte leren en leven, Dr. Nathalie Goemans
• Epilepsie in de klas, Prof. Dr. Lieven Lagae
• Toekomstperspectieven bij adolescenten en jongvolwassenen na
niertransplantatie, Prof. Dr. Rita Van Damme ‐ Lombaerts
• Diabetes bij kinderen, Prof. Dr. Kristina Casteels
• Een veilig gevoel op school met een chronische longziekte, Dr. Marleen Moens
• Het leven als hartekind, Prof. Dr. Luc Mertens
• Allergie bij het schoolgaande kind: preventie en aanpak van acute allergische
reacties, Dr. Liliane De Swert
• Kinderen met een reumatische aandoening op school, Prof. Dr. Carine Wouters
• Reïntegratie in de school na een oncologische behandeling, Dr. Anne Uyttebroeck
• Inflammatoire darmziekten bij kinderen, Dr. Virginie Janssens
• De Nederlandse organisatie Ziezon (Ziek zijn en Onderwijs) biedt informatie voor
leerkrachten over diverse ziektebeelden: www.ziezon.nl/homepage/ziektebeelden
• Op de website van ‘Klasse voor ouders’ vind je ook informatie over ziektebeelden
• www.platformonderwijsaanziekeleerlingen.be

