Het screenen, door een Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB), van leerlingen op
druggebruik en het afnemen van zwangerschapstests bij
leerlingen
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Een arts verantwoordelijk voor de preventieve gezondheidszorg binnen de Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) van een bepaalde regio vraagt het standpunt van de Orde
van geneesheren betreffende het screenen door een CLB-arts van leerlingen op
druggebruik enerzijds en het afnemen van zwangerschapstests bij leerlingen die
mogelijk zwanger zijn anderzijds.

Advies van de Nationale Raad :
Meer bepaald is uw eerste vraag of een CLB-arts leerlingen mag screenen op
druggebruik, wanneer het leerlingen betreft die een leerlingspecifiek pedagogisch
contract hebben afgesloten met een school, naar aanleiding van een incident waarbij
een leerling betrapt werd op het bezit en/of het gebruik van drugs, het dealen van
drugs in en rond de school of wanneer een leerkracht of iemand anders op school
vermoedt dat de leerling drugs gebruikt.
Uw tweede vraag betreft het afnemen van zwangerschapstests bij leerlingen die
mogelijk zwanger zouden kunnen zijn.
Als antwoord op uw eerste vraag stelt de Nationale Raad dat het niet tot de wettelijke
preventieve opdracht van de CLB-arts behoort routinematig leerlingen op druggebruik
te screenen. Screenen op druggebruik dient gezien te worden in het kader van de
ordehandhaving en in het kader van de controle op de naleving van de wetgeving
terzake, en is dus een politionele en geen medisch preventieve taak.
Betreffende het leerlingspecifiek pedagogisch contract stelt de Nationale Raad dat dit
geen medisch contract is, noch een behandelingsovereenkomst. Leerlingen die drugs
gebruiken, drugs bezitten of deze dealen begaan immers een strafbaar feit waarbij
noch de CLB-arts, noch het CLB-team een wettelijke taak te vervullen hebben. Indien
hierbij individueel en met uitdrukkelijke instemming van de leerling of van de ouders
een regelmatige screening bij middel van een urinetest wordt afgesproken met de
school, kan het CLB deze controlerende taak niet op zich nemen. Met het akkoord van
de betrokkene kan deze taak toevertrouwd worden aan een behandelende arts.
Het is wel de taak van het CLB-team om leerlingen preventief te informeren omtrent de

algemene problematiek van druggebruik. Bij een probleemgeval kan een
leerlingspecifiek pedagogisch contract afgesloten worden tussen de school, de leerling
en eventueel de ouders. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt rond de
gedragsregels die men van de leerling verwacht. Begeleiding, opvolging en
ondersteuning zijn hier de voornaamste betrachtingen. Indien via welke weg ook
druggebruik of drugbezit wordt vastgesteld dan kan de betrokkene aangemoedigd
worden een behandelende arts te raadplegen.
Als antwoord op de tweede vraag betreffende het afnemen van een zwangerschapstest
bij leerlingen die zwanger zouden kunnen zijn, stelt de Nationale Raad dat ook dit niet
behoort tot de wettelijke bevoegdheid van een CLB-arts.
Zoals u zelf zegt is het eerder de preventieve taak van de CLB-arts leerlingen te
begeleiden en te steunen en samen na te gaan waar een eventuele zwangerschapstest
en de daaraan gekoppelde hulpverlening en/of zorg het best gebeurt.

