
Het medisch 
onderzoek
Voor het 1ste leerjaar op school



Wat gebeurt er vooraf?

Voor het onderzoek kan de leerkracht aan de contactpersoon van de school 
mogelijke aandachtspunten/ problemen signaleren. 

Deze bezorgdheden kunnen te maken hebben met:

Gehoor, zicht… 
Spraak, taal, psychomotorische ontwikkeling…
Hygiëne, vermoeidheid, luizen …

De leerkracht kent de kinderen zeer goed, wij houden graag rekening met deze 
ervaring.

De manier waarop dit gebeurt, wordt op school afgesproken.
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Wat gebeurt er vooraf?

⁃ De leerkracht bezorgt de oudervragenlijsten en de toestemmingen voor 
vaccinatie aan elke leerling.  
⁃ De ingevulde oudervragenlijsten en toestemmingen  worden opgehaald 

door de verpleegkundige. 

Hieronder kan je lezen hoe het onderzoek verloopt.
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Wegen

Het gewicht wordt nagekeken in functie van leeftijd, lengte 

en geslacht. 

Bij het wegen staat de  leerling 

goed stil op de weegschaal met 

beide armen naast het lichaam. 
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Meten

De lengte wordt gemeten en vergeleken met de groeicurve. 

Bij het meten staat de leerling flink recht,

met beide armen naast het lichaam, 

de voeten naast elkaar, 

de hielen tegen de muur 

en het hoofdje rechtop.
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Oogtest (Logmar-test)

Met deze test krijgen we een idee over de gezichtsscherpte op afstand van 
de leerling.

Ik moet een brilletje  
opzetten.

Met mijn vinger wijs ik naar 
hetzelfde symbool als de 
verpleegkundige.
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Kleurentest

Ik zeg het cijfer dat ik in de kleuren zie.

Op een blad mag ik 

hetzelfde cijfer tonen.

Meer informatie rond kleurzinstoornissen vind je hier: 
https://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-
_communicatiematerialen/folder_gestoord_kleurenzicht.pdf
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Gehoor

Het gehoor wordt bij elk kind getest.  

Ik krijg een hoofdtelefoon op.

Bij het horen van een 

toon steek ik mijn 

hand op.
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Vaccinatie

Sommige kinderen krijgen een vaccinatie tegen   klem, kroep, kinkhoest en 
polio.

Na de vaccinatie kunnen          

sommige kinderen een 

beetje last hebben van 

hun arm.
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Controle van de oogstand 
( cornea reflex )

Met deze test gaan we na of het kind scheel ziet.

Met een klein voorwerp laten 

we het kind het zicht 

fixeren en met een lichtje 

kijken we waar dit 

gereflecteerd  wordt op 

het hoornvlies.

10



Wat gebeurt er nadien?
⁃ Na het onderzoek wordt een brief met resultaten voor de ouders meegegeven. 

⁃ Als het zicht of gehoor gedaald is, kunnen de ouders dit best bespreken met de leerkracht.  

⁃ websites waar je heel wat interessante info kan vinden:

Gezondopvoeden.be
biedt informatie aan ouders die hun kinderen (2-18 jaar) gezond willen opvoeden.

Gezond leven.be
website van het Vlaams Instituut Gezond Leven

drogenachten.be
uitgebreide voorlichting omtrent bedplassen

groeimee.be
website over opvoeden en opvoedingsondersteuning van EXPOO, het expertisecentrum   
opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid

11

http://www.gezondopvoeden.be/index.php#subpage=/taxonomy/term/92&slide=gezond-opvoeden&view=/content/info-29
http://www.datvoeltbeter.be/
http://www.groeimee.be/

