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1 Aanleiding
Leraren op school worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die klagen over
pijn die meestal te verhelpen is met eenvoudige middelen zoals hoofdpijn, buikpijn,
oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds
vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven
medicijn toe te dienen. Met het verrichten van dergelijke handelingen zijn een aantal
verantwoordelijkheden gemoeid. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor
zij niet gekwalificeerd zijn.

2 Visie
In principe worden er op school géén medicijnen verstrekt of toegediend aan kinderen.
Dit geldt ook voor zogenaamde “zelfzorgmiddelen” zoals pijnstillers.
Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als hierover een schriftelijke
afspraak bestaat met de ouders / verzorgers.

3 Doelstellingen
M.b.t. medisch handelen geldt dat leerkrachten hiertoe niet bevoegd zijn.
Medische handelingen mogen alleen verricht worden door een arts of - in opdracht van
een arts – door beroepsbeoefenaren met voldoende medische opleiding.
Leerkrachten mogen dus geen medische handelingen verrichten.
Een aantal leerlingen van onze school heeft dagelijks medicijnen nodig.
In het kader van het veiligheidsbeleid is dit “protocol medische handelingen” opgesteld.
Daarbij hoort een door de ouders / verzorgers ingevulde en ondertekende verklaring
omtrent medicijngebruik op school.
Bij elke wijziging in het medicijngebruik dient deze verklaring opnieuw ingevuld te
worden.
Ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor duidelijke instructies aan leerkrachten
over het gebruik van de medicijnen en voor het op peil houden van de voorraad
medicijnen.
Groepsleerkrachten zien toe op het juiste gebruik onder schooltijd.
De eindverantwoording voor medicijngebruik ligt altijd bij de ouders / verzorgers.
Om steeds zorgvuldig te kunnen handelen, heeft Stichting Nutsscholen Breda dit
protocol opgesteld, waarmee het beleid van de school in voornoemde situaties is
vastgelegd.

4 Situaties
4.1.Wij onderscheiden een 3 tal scenario’s:
1.Het kind wordt ziek op school.
2.Het verstrekken van medicijnen op verzoek.
3.Medische handelingen.
De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt
een ongeluk en de leraar moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en
de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent
aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling.
Voor het personeel geldt dat men mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor
men zich niet bekwaam acht, of die botsen met zijn of haar morele overtuigingen
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4.1.1.Het kind wordt ziek op school.
Regelmatig komt het voor dat een kind op school last krijgt van hoofd- buik- of oorpijn.
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet deskundig een juiste diagnose te stellen.
De schoolleiding of leerkracht zal altijd contact op moeten nemen met de
ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wat er moet gebeuren. Uitgangspunt is dat een
kind door ouders/verzorger(s) moet worden opgehaald van school. Het kind mag niet
alleen naar huis gaan.
Problematisch is wanneer ouders en andere, door ouders aangewezen
vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. Het kind wordt zonder contact te hebben
gehad met de ouder(s)/verzorger(s) nooit naar huis gestuurd. Wanneer de
schoolleiding en/of leerkracht dan inschat dat het kind geholpen kan worden met een
eenvoudig middel, zoals een paracetamol, mag hij/zij dit aan het kind geven mits de
ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor hebben gegeven. Bij twijfel wordt er
contact opgenomen met de huisarts.
4.1.2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek.
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een
aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt
bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, medicatie die wordt gebruikt bij ADHD, antibiotica
of zetpillen bij toevallen.
Uitgangspunt is dat ouders deze medicatie zo veel mogelijk thuis toedienen.
Wanneer dit niet gaat, vragen ouders aan de schoolleiding en/of leerkracht deze toe
te dienen. Vaak gaat het hierbij niet om eenvoudige middelen die bij onjuist gebruik tot
schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Ouder(s)/verzorger(s) dienen
in dit geval toestemmingsformulier ² in te vullen en te ondertekenen. Hierbij is het van
belang duidelijk aan te geven om welk medicijn het gaat en de frequentie van
toediening hiervan.
Hiervoor is een medicijninstructie opgenomen in het toestemmingsformulier.
Bij wijzigingen moeten ouders dit altijd schriftelijk doorgeven. De medicatie wordt op
een vaste plaats door de leerkracht bewaard. Schoolleiding en leerkrachten kunnen
niet verantwoordelijk /aansprakelijk worden gesteld bij vergissingen en fouten die
gemaakt worden. Ook niet wanneer ouders het toestemmingsformulier hebben
ingevuld en ondertekend.
4.1.3. Medische handelingen.
In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leerkracht vragen
handelingen te verrichten die vallen onder medische handelingen. Te denken valt
hierbij aan sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten
door middel van een vingerprikje, het toedienen van insuline e.d.. In zijn algemeenheid
worden deze handelingen verricht door de ouder(s)/verzorger(s) zelf of door
Thuiszorg. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die
langer bestaat, wordt er door de ouder(s)/verzorger(s) wel eens een beroep gedaan
op de schoolleiding en/of leerkracht. Ouders zullen het toestemmingsformulier in
moeten vullen en ondertekenen.
Schoolleiding en leerkracht nemen hiermee wel een moeilijke taak op zich. Wanneer
schoolleiding en/of leerkracht zich niet bekwaam vindt om dit te doen, mag hij/zij de
aanvraag weigeren.
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Wanneer de schoolleiding akkoord gaat kan hij/zij nooit verantwoordelijk/aansprakelijk
worden
gesteld bij vergissingen en/of fouten die gemaakt worden.

5. Hoe te handelen bij calamiteiten als gevolg van verkeerd
medicijngebruik of medische handeling.
Om adequaat te kunnen handelen als een kind niet goed reageert op een medicijn of
als er een fout is gemaakt, gelden de volgende richtlijnen voor de leerkracht(en) en
hoe te handelen in een dergelijke situatie:

Te ondernemen acties bij calamiteiten:




de leerkracht laat het kind niet alleen, maar blijft het kind observeren
de leerkracht probeert het kind gerust te stellen
hij/zij waarschuwt een volwassene voor hulp of laat een kind een volwassene
ophalen, waarbij hij/zij het kind duidelijk instrueert wat het tegen de volwassene
moet zeggen
 de leerkracht/de te hulp geschoten volwassene belt de huisarts en/of de
specialist van het kind
 indien door de leerkracht de situatie als ernstig wordt ingeschat of bij twijfel, laat
hij/zij direct het
 alarmnummer 112 bellen
 de beller geeft nauwkeurig aan huisarts/specialist/112 door
• n.a.v. welk medicijn of medische handeling zich een ernstige situatie
voordoet
• welke fout is gemaakt
• welke reactie het kind vertoont
 de leerkracht belt de ouders – b.g.g. – de door de ouders aangewezen
vertegenwoordiger.
 de leerkracht meldt aan de ouders/vertegenwoordigers :
• wat er is gebeurd
• welke professionele hulp (arts/specialist/112) is ingeschakeld
• wat – zover bekend – door deze professionele hulpverleners is gedaan
• naar welk ziekenhuis het kind – in geval van opname – is vervoerd.
6. Relevante gegevens kindgegevens bij medicijngebruik op school
Op een formulier worden alle relevante gegevens van het kind dat medicijnen krijgt
toegediend, verzameld. Het formulier wordt op een snel toegankelijke plaats bewaard,
de schoolleiding krijgt een kopie en het formulier wordt opgenomen in het LVS van de
school ParmasSys.
(Toestemmingsformulier 1en/of 2 zie bijlage)
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Bijlagen
1. Verklaring tot het verstrekken van medicijnen op school.

Toestemmingsformulier 1
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een
aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt
bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, medicatie dat wordt gebruikt bij ADHD, antibiotica
of zetpillen bij toevallen.
Uitgangspunt is dat ouders deze medicatie zo veel mogelijk thuis toe dienen.
Dit lukt niet altijd. U als ouder(s)/verzorger(s) vraagt dan aan schoolleiding en/of
leerkracht deze te verstrekken. Meestal gaat het hierbij niet om eenvoudige middelen
die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. U als
ouder(s)/verzorger(s) bent verantwoordelijk voor het op tijd leveren van deze medicatie
aan de leerkracht van uw kind. De medicijnen dienen
• in de originele verpakking te zitten
• uitgeschreven te zijn op naam van uw kind.
• Zorg voor een originele bijsluiter.
• Zorgen voor een verklaring van uw huisarts en/of specialist die dit medicijn heeft
voorgeschreven.
• Bij wijziging van hoeveelheid en / of medicatie dient u dit altijd schriftelijk te melden
De schoolleiding en leerkracht kunnen niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden
gesteld bij vergissing of gemaakte fouten.
Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan de voor- achterzijde en van dit
formulier invullen en ondertekenen.

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
Naam leerling:…………………………………………………………….
Geboortedatum:………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………
Telefoonnummers

van

de

ouders

en/of

hun

vertegenwoordigers

thuis

……………………………………………………………………………………
Telefoonnummers

van

de

ouders

en/of

hun

vertegenwoordigers

……………………………………………………………………………………

Voorgeschreven door :
Naam huisarts:…………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………..
Telefoon huisarts:……………………………………………………..
Naam specialist:……………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………

werk
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Telefoonnummer specialist:……………………………………………
De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Naam van het medicijn en/of de aard van de medische handelingen
…………………………………………………………………………
Tijdstip en frequentie van het te geven bovenstaand medicijn:
…………………………uur
…………………………uur
…………………………uur
Medicijnen mogen alleen worden toegediend in de volgende situaties:
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Dosering van het medicijn:
……………………………………………………………………………
Wijze van toediening:
……………………………………………………………………………
Bijzonderheden voor het toedienen?
(bv. voor/na de maaltijd, niet in combinatie met……, etc.)
……………………………………………………………………………
Wijze van bewaren:
……………………………………………………………………………
Vervaldatum : ………………………………………………………….
*controle op vervaldatum door :………………………………………
*(naam + functie vermelden) :
Mag uw kind evt. pijnstillers?..........................................................
Ondertekening door (beide) ouders :
Naam:…………………………………..Naam:……………………………….
Plaats:…………………………………..Plaats……………………………….
Datum:…………………………………..Datum………………………………
Handtekening:……………………… Handtekening:………………………
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2. Uitvoeren van medische handelingen.

Toestemmingsformulier 2
In hoog uitzonderlijke gevallen kunt u als ouder(s)/verzorger(s) aan de schoolleiding en/of
leerkracht vragen handelingen te verrichten die vallen onder medische handelingen. Te
denken valt hierbij aan sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel bij
diabetespatiënten door middel van een vingerprikje. toedienen van insuline e.d. In zijn
algemeenheid worden deze handelingen verricht door u zelf of Thuiszorg. In zeer uitzonderlijke
situaties, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er door de
ouder(s)/verzorger(s) wel een een beroep gedaan op de schoolleiding en/of leerkracht. U als
ouder(s)/verzorger(s) bent verantwoordelijk voor het op tijd leveren van deze medicatie aan
de leerkracht van uw kind. De medicijnen dienen in de originele verpakking te zitten en
uitgeschreven zijn op naam van uw kind. Zorg voor een originele bijsluiter. Ook dient u te
zorgen voor een brief van uw huisarts en/of specialist die dit medicijn heeft voorgeschreven.
Bij wijziging van hoeveelheid en / of medicatie dient u dit altijd schriftelijk te melden.
Schoolleiding en leerkracht nemen hiermee een moeilijke taak op zich. Wanneer de
schoolleiding en/of leerkracht zich niet bekwaam vindt om dit te doen, mag hij/zij de aanvraag
weigeren. Wanneer schoolleiding akkoord gaat kan hij/zij nooit verantwoordelijk/aansprakelijk
worden gesteld bij vergissingen en fouten die gemaakt worden.

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
Naam leerling: …………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………….
Telefoonnummers van de ouders en/of hun vertegenwoordigers thuis
………………………………………………………………………………
Telefoonnummers van de ouders en/of hun vertegenwoordigers werk
………………………………………………………………………………..
Naam huisarts:…………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………..
Telefoon huisarts:……………………………………………………..
Naam specialist:……………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………
Telefoonnummer specialist:……………………………………………
Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij de leerling
nodig is:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling(en)’:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Tijdstip en frequentie van de ‘medische handeling’:
…………………………uur
…………………………uur
…………………………uur
De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader
omschreven situatie:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Manier waarop de ‘medische handeling ‘moet worden uitgevoerd:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Eventuele extra opmerkingen:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Ondertekening door (beide) ouders :
Naam:…………………………………..Naam:……………………………….
Plaats:…………………………………..Plaats……………………………….
Datum:…………………………………..Datum………………………………

Handtekening:……………………… Handtekening:………………………
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