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1. Inleiding
Leerkrachten worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die
klagen over pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn, pijn ten gevolge van een
insectenbeet of een val bij het buiten spelen/gymmen.
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s) / verzorger(s)
om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals
bv. het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie (bv. bij diabetes).
Er zijn drie te onderscheiden situaties:
• Het kind wordt ziek op school
• Het verstrekken van medicijnen op verzoek
• Medische handelingen
De eerste situatie laat de school en de leerkracht 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.
Hierna wordt elk onderdeel beschreven.

2. Het kind wordt ziek op school
Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de
schooluren last van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door een
insect geprikt worden of hard vallen bij het spelen/gymmen.
In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te
stellen.
Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is naar huis moet.
De leerkracht zal, in geval van ziekte/ongeval, altijd contact op nemen met de
ouders (of door ouders aangewezen vertegenwoordigers) om te overleggen wat
er moet gebeuren ( is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind
gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, etc. ).
Als er niemand te bereiken is zal de leerkracht de situatie moeten inschatten: kan
het kind op school blijven of moet er een arts geraadpleegd worden. Dit wordt
gedaan in overleg met directie en/of BHV-ers.
Bij twijfel zal er altijd een arts geraadpleegd worden.
In sommige bepaalde gevallen zal de leerkracht constateren dat het kind gebaat
is bij een eenvoudig middel.
Vanuit school worden alleen “uitwendige” middelen gebruikt zoals pleisters,
jodium, “anti-insektenbeet-zalf”, “anti-blauwe-plekken-zalf” ed.
Vanuit school worden geen aspirines of andere pijnstillers gegeven zonder
toestemming van ouders.
3. 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, antibiotica, of middelen tegen ADHD.
Ouders vragen dan aan de schoolleiding / of leerkracht of een leraar deze
middelen wil verstrekken. De schoolleiding wordt hier van op de hoogte gesteld.
Ouders geven dan toestemming aan de leerkracht om deze medicijnen te
verstrekken. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd (zie bijlage:
Toestemmingsformulier) In dit toestemmingsformulier wordt beschreven om welk
soort medicijn het gaat, in welke hoeveelheden het toegediend dient te worden,
hoe vaak en op welke wijze.
Verder wordt er vastgelegd over welke periode de medicijnen verstrekt moeten
worden, de wijze van bewaren en de vervaldatum. Ouders zorgen ervoor dat er
op tijd nieuwe medicijnen op school zijn.
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange
periode wordt regelmatig met ouders overlegd over de ziekte en het daarbij
behorende medicijn gebruik op school.
Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert
of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een
medicijn wordt er direct gebeld met de huisarts of specialist in het ziekenhuis.

Bij het ondertekenen door de ouders van het formulier: verstrekken van medicijn
op verzoek, erkennen zij dat de leerkracht niet aansprakelijk gesteld kan worden
als een kind weigert de medicijnen in te nemen, er iets fout gaat bij de toediening
o.i.d.
4. Medische handelingen
In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leerkrachten
vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen.
Te denken valt daarbij aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij
suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden
deze handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op school verricht.
Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door daarvoor opgeleid
personeel.
Als er geen opgeleid personeel aanwezig is zal er in overleg met ouders naar
een oplossing gezocht worden.
5. Medicijnverstrekking op school
-als een kind tijdens schooluren (ook tijdens overblijfuren) medicijnen dient in te
nemen moet dit altijd gemeld worden bij de leerkracht.
-de leerkracht controleert /informeert of het toestemmingsformulier is ingevuld en
getekend.
-een kopie van dit formulier komt in de klassenmap, het origineel in het dossier
van het kind.
-de leerkracht geeft de medicijnen aan het kind.

TOESTEMMINGSFORMULIER

Voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan:
Naam leerling:
………………………………………………………………….
Geboortedatum:
…………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………….
Postcode:
………………………………………………………………….
Woonplaats:
………………………………………………………………….

Zoon / Dochter van:
…………………………………………………………………
Telefoon thuis:
………………………………………………………………….
Telefoon werk:
………………………………………………………………….
Naam huisarts:
………………………………………………………………….
Telefoon:
………………………………………………………………….
Naam specialist:
………………………………………………………………….
Telefoon:
………………………………………………………………….
De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte(s):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……
Naam van het medicijn(en)*:
1
…………………………………………………………………………………
…...
2
…………………………………………………………………………………
…...
Medicijn(en) dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijd(en):
…………………………………uur
…………………………………uur
…………………………………uur

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………

Dosering van het/de
medicijn(en):…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……
Wijze van toediening:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……….
Wijze van bewaren:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
….
*Controle op vervaldatum door ouders/docent.

=============================================================

Ondergetekende, ouder van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de
leerkracht(en), toestemming voor het toedienen van bovengenoemd(e) medicijn(en).
Tevens erkennen zij dat de school c.q. de leerkracht(en) niet aansprakelijk gesteld
kan worden voor optredende bijwerkingen of vergissingen bij toedienen van het
betreffende medicijn
Naam:
………………………………………………………………………….
Plaats
…………………………………………………………………………:
Datum:………………………………………………………………………….

Handtekening:

……………………………………………………………………...

