Protocol medisch handelen op school

Medicatiegebruik
In principe wordt er op school géén medicatie verstrekt of toegediend aan
leerlingen. Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als
hierover een schriftelijke afspraak bestaat met de ouders/verzorgers (zie
bijlage ‘Verklaring: Toestemming voor het verstrekken van medicatie op
verzoek’). Bij elke wijziging in het medicatie-gebruik dient deze verklaring
opnieuw ingevuld te worden.
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het op peil houden van de
voorraad medicatie en eindverantwoordelijk voor het medicatie-gebruik.
Groepsleerkrachten zien toe op het juiste gebruik onder schooltijd.
Als een leerling om welke reden dan ook géén medicatie heeft ingenomen
of kan innemen, bijvoorbeeld omdat er geen medicatie op school in
voorraad is, bestaat de mogelijkheid dat de leerling naar huis gestuurd
wordt, na contact met ouders/verzorgers, om eerst de medicatie in te
nemen.
Ook als een leerling vóór schooltijd medicatie moet innemen zijn wij
hiervan als school graag op de hoogte. Het wel of niet innemen van
medicatie kan het gedrag op school beïnvloeden.
Medische handelingen
Bij medisch handelen, gaan wij uit van de meest voorkomende situaties:
1. De leerling wordt ziek op school
2. Het verstrekken van medicatie op verzoek
3. Medische handelingen op verzoek
1. De leerling wordt ziek op school
Uitgangspunt is dat een leerling die ziek is naar huis moet.
De school* neemt contact op met de ouders/verzorgers of de op het
calamiteitenformulier genoteerde personen. Een zieke leerling moet altijd
opgehaald worden van school. Als er niemand te bereiken is, wordt het
kind op school opgevangen.
* Onder de school wordt verstaan: groepsleerkrachten, directie en intern
begeleider

2. Het verstrekken van medicatie op verzoek
Niet voor alle ziektegevallen hoeft een leerling naar huis.
Het komt regelmatig voor dat een leerling tijdens
schooltijd last krijgt van hoofd- of buikpijn of bijvoorbeeld
wordt gestoken door een insect. Een zelfzorgmiddel kan
dan uitkomst/verlichting brengen. Dit mag officieel niet zonder
toestemming van de ouders/verzorgers.
Wanneer de leerling tijdens schooltijd een verzoek doet aan de
groepsleerkracht voor het gebruik van een zelfzorgmiddel, is telefonisch
contact met ouders/verzorgers verplicht.
Als het geven van een zelfzorgmiddel op verzoek van de
ouders/verzorgers is, moet dit persoonlijk (schriftelijk of mondeling)
gemeld worden aan de groepsleerkracht.
Als medicatie is voorgeschreven door een arts, moeten wij als school*
schriftelijk toestemming hebben van de ouders/verzorgers om deze
handeling te mogen verrichten (zie bijlage ‘Verklaring: Toestemming voor
het verstrekken van medicatie op verzoek’).
In algemene zin gelden de volgende afspraken:
 Onder medicatie wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een
arts zijn
voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven.
 Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder
recept van een arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen
worden.
 Als een leerling medicatie gebruikt die tijdens de schooltijden moet
worden ingenomen dan moet per medicijn een ‘Verklaring:
Toestemming voor het verstrekken van medicatie op verzoek’
ingevuld worden. Ieder schooljaar moet de verklaring opnieuw
ingevuld worden.
 Bij veranderingen t.a.v. het medicatie-gebruik van de leerling wordt
verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan school door een
nieuwe ‘Verklaring: Toestemming voor het verstrekken van
medicatie op verzoek’ in te vullen.
* Onder de school wordt verstaan: groepsleerkrachten, directie en intern
begeleider

3. Medische handelingen op verzoek
Het is belangrijk dat een langdurig zieke leerling of een leerling met een
bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Daarbij
gebeurt het soms dat ouders/verzorgers de leerkracht vragen handelingen
te verrichten die vallen onder medisch handelen.
Deze handelingen worden door de stichting Thuiszorg of de ouders zelf op
school verricht. In uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een

langdurige situatie, kan er door de ouders/verzorgers een
beroep gedaan worden op de directie.
Bepaalde medische handelingen mogen alleen door artsen
worden verricht. Alle anderen die niet zelfstandig bevoegd
zijn of die geen bekwaamheidsverklaring gekregen hebben van een BIG*geregistreerde professional (meestal de behandelende arts of
verpleegkundige) mogen geen medische handelingen verrichten. Een ieder
die dit wel doet, is strafbaar.
Als zich een incident voordoet waarbij medisch handelen noodzakelijk is,
moet eerst worden geprobeerd om handelingsbekwame personen te
benaderen. Dat kan door het bellen naar 112.
* Wet BIG: De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg regelt
wie wat mag doen in de Gezondheidszorg

Personeel verleent uitsluitend noodzakelijke medische
hulp:
1. Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
2. Effectief levensreddende handelingen bij
leerlingen
3. Begeleiden van een leerling naar huisarts of ziekenhuis voor
spoedeisende hulp indien
ouders (nog) niet aanwezig zijn
4. Signaleren van verschijnselen (van het ‘zich niet lekker voelen’
tot zichtbare
ziekteverschijnselen) en vervolgens contact opnemen met
ouders/verzorgers
5. Toedienen medicatie onder voorbehoud
Aandachtspunten:
 Toedienen van medicatie: uitsluitend orale toediening
 Medicatie wordt bewaard in het bureau ladeblok van de leerkracht
 In de groepsmap bevindt zich een overzicht van de leerlingen die
medicatie nodig hebben, hierop staat het soort medicatie en het
tijdstip van inname
 Tijdens het schoolkamp is medicatie in bewaring bij degene die
verantwoordelijk is voor de betreffende leerling

Verklaring: Toestemming tot het
verstrekken van medicatie op verzoek

Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder
omschreven medicatie en is verantwoordelijk voor de medicatie-instructie
en het controleren van de vervaldatum.
Naam leerling
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Naam
ouder(s)/verzorger(s)
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Naam huisarts
Telefoon
Naam specialist
Telefoon

Naam medicatie:

Medicatie is nodig voor:

Medicatie mag alleen worden toegediend in de volgende situaties:

Tijd van inname:

Dosering van de medicatie:

Wijze van toediening:

Wijze van bewaren:

Handtekening ouders/verzorgers:

Handtekening groepsleerkracht(en)

Datum:

Datum:

