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Inleiding
Onze scholen wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijntjes die normaal
gesproken te verhelpen zijn met eenvoudige middelen.
Daarnaast krijgen we af en toe het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Een enkele keer worden medische handelingen van leerkrachten gevraagd zoals het geven van
sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.
Scholen aanvaarden met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal
verantwoordelijkheden.
Daarmee kunnen leerkrachten zich op een terrein begeven waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties
zorgvuldig handelen en ervoor zorgen dat zij over de vereiste bekwaamheid beschikken.
Daarnaast moeten ze zich realiseren dat zij, wanneer zij fouten maken of zich vergissen, voor
deze handelingen aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Door middel van dit protocol wil de school aangeven hoe in dergelijke gevallen zal worden
gehandeld.
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Het kind wordt ziek op school
Het gaat hierbij om een situatie waarin een kind tijdens de schooluren last krijgt van hoofd-, buikof oorpijn, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks.
In zijn algemeenheid verstrekt de leerkracht dan medicijnen zonder toestemming of medeweten
van de ouders. Echter, een leerkracht is niet altijd deskundig genoeg om hierover een oordeel te
geven.
Omdat uiterste terughoudendheid hierbij is geboden is ons uitgangspunt dan ook dat een ziek
kind altijd naar huis moet.
De procedure daarbij is :
De leerkracht neemt telefonisch contact op met ouders of verzorgers.
Het kind blijft zolang op school totdat de ouders/verzorgers het kind ophalen of het kind
gaat onder begeleiding van de conciërge van de school naar huis.
Hierbij is de strikte voorwaarde dat er thuis ook daadwerkelijk opvang voor het kind aanwezig is.
-

Wanneer een leerkracht inschat dat het kind gebaat is bij een eenvoudig middel , dient de
leerkracht eerst contact te zoeken met de ouders/verzorgers van het kind alvorens het middel aan
het kind te geven.
De ouders kunnen dan ook met het kind spreken en toestemming geven een bepaald middel te
verstrekken.
Problematisch is het wanneer de ouders/verzorgers niet te bereiken zijn. Het kind kan dan niet
naar huis gestuurd worden. Ook kunnen medicijnen niet met toestemming van de ouders worden
verstrekt.
De leerkracht kan dan in overleg met de BHV-er van de school besluiten zelf een eenvoudig
middel te geven. Bij twijfel zal de leerkracht een arts raadplegen.
Het kind blijft onder verantwoording van de leerkracht totdat de ouders/verzorgers de zorg voor
het kind overnemen.
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Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen
per dag moeten gebruiken en dus ook tijdens de schooluren. Te denken valt aan bijvoorbeeld
pufjes voor astma, antibiotica etc.
Ouders vragen dan aan school of een leerkracht deze middelen wil verstrekken.
In deze situatie is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist.
In de schriftelijke toestemming dient te worden vermeld :
- om welke medicamenten het gaat ;
- hoe en waar de medicamenten worden bewaard ;
- hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend ;
- op welke wijze toediening dient te geschieden;
- de periode waarin de medicijnen dienen te worden toegediend ;
- hoe de controle op de vervaldatum geschiedt.
Wanneer het gaat om verstrekking van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig
met de ouders overlegd worden over het verloop van de ziekte en het daarbij behorende
medicijngebruik op school.
Van de leerkracht van het kind wordt verwacht dat hij/zij zal toezien op het juiste gebruik van de
medicijnen door het kind. Het spreekt vanzelf dat de gemaakte afspraken met de ouders worden
nagekomen.
Van de ouders wordt verwacht dat de medicamenten tijdig in het bezit zijn van de leerkracht en
dat de leerkracht tijdig wordt ingelicht bij wijzigingen.
Als het toedienen van een medicijn valt onder de term “medische handeling” zal de school niet
meewerken aan de toediening hiervan. Het onderwijzend personeel van de school is hiertoe niet
bevoegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het toedienen van een zetpil.
Als het toedienen van medicijnen aan een kind medisch gezien niet nood-zakelijkerwijs onder
schooltijd behoeft te geschieden blijven de ouders/verzorgers hiervoor ten allen tijde
verantwoordelijk. In dat geval dienen de ouders erop toe te zien dat toediening van medicijnen
daadwerkelijk buiten de schooluren geschiedt.
We willen hiermee voorkomen dat ouders/verzorgers om welke redenen dan ook misbruik maken
van de verantwoording van de leerkracht.
Hiermee voorkomen we ook onnodige werkdruk voor de leerkrachten.
De eindverantwoording bij medicijngebruik van kinderen blijft bij de ouders.
De school is niet aansprakelijk voor dat gebruik.

Medisch Protocol

Pagina 4 van 7

Voorbehouden medische handelingen
We vinden het van groot belang dat elk kind ongeacht ziekte of handicap gewoon naar school
gaat.
Bij de aanmelding van kinderen met een ziekte of handicap dienen zowel ouders als school zich te
realiseren wat de verantwoordelijkheden zijn en welke consequenties het plaatsen van een
dergelijk kind op een school met zich mee brengen. Niet elke school is hiervoor toegerust. Hierbij
denken we aan de aard van de ziekte of handicap, de competentie van het onderwijzend
personeel, de capaciteit van de groepen/lokalen en de schoolorganisatie.
Gelet op bovenstaande acht de school zich niet bekwaam genoeg om voorbehouden medische
handelingen door het onderwijzend personeel te laten plaatsvinden.
Het onderwijzend personeel zal die handelingen dan ook niet verrichten.
Indien ouders/verzorgers desondanks toch hun kind op onze school willen plaatsen dienen zij zelf
voor deze medische handelingen te zorgen. De school zorgt in dat geval voor een beschikbare
ruimte.
De voorbehouden medische handelingen staan vermeld in de Wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg.
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toestemmingsformulier 1
(in geval van plotselinge ziekte)

Het beleid van de school is erop gericht dat in geval van ziekte van een kind altijd contact wordt
opgenomen met de ouders/verzorgers. In onderling overleg zal worden besloten ofwel het kind
naar huis te sturen ofwel het door de school laten verstrekken van medicijnen. Ouders dienen
hiervoor toestemming te verlenen.
Indien ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn zal de school zelf een afweging maken bij eventuele
toediening van medicijnen. Indien de school dit noodzakelijk acht zal een arts worden
geraadpleegd.
Ondergetekende gaat accoord met bovenstaande handelswijze ten behoeve van :
Naam kind :

Geb.datum :

Telefoon 1 :

…………………………………………………………….
Adres :

………………..
Postcode :

………………………..
Telefoon 2 :

…………………………………………………………….
Plaats :

………………..

………………………..
Telefoon nood :

…………………………………………………
Naam huisarts :

………………………...
Telefoon huisarts :

…………………………………………………………….

………………………...

Mijn kind is allergisch/overgevoelig voor :
naam/soort

diversen

medicijnen
ontsmettingsmiddelen
smeerseltjes
pleisters
overig

Bijzonderheden :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Naam : …………………………………………
Datum : …………………………

Handtekening : ………………………………
Plaats : ………………………………………..
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toestemmingsformulier 2
(in geval van medicijnverstrekking)

Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen op school van hieronder omschreven
medicijnen ten behoeve van :
Naam kind :

Geb.datum :

Telefoon 1 :

…………………………………………………………….
Adres :

………………..
Postcode :

………………………..
Telefoon 2 :

…………………………………………………………….
Plaats :

………………..

………………………..
Telefoon nood :

…………………………………………………
Naam huisarts/specialist :

………………………...
Telefoon
huisarts/specialist :

…………………………………………………………….
………………………...
Ondergetekende verklaart eindverantwoordelijk te zijn voor het medicijngebruik van zijn/haar
kind.
Beschrijving ziektebeeld :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Naam medicijn :

Dosering :

Tijdstip(pen) dosering :

………………………………….
Wijze van toedienen :

………………………………….
Wijze van bewaren :

…………………………………
Controle vervaldatum :

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Instructie wijze van toe- Overleg bij langdurig gebruik
diening gegeven op :
:
………………………………….
wekelijks/maandelijks/
door :
anders : ………………………
………………………………….
………………………………….
(initiatief ouders)
Naam : …………………………………………
Datum : …………………………

………………………………….
………………………………….
………………………………….
Diversen :
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Handtekening : ………………………………
Plaats : ………………………………………..
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