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Voorwoord
Het is van groot belang dat een (langdurig) ziek kind of een kind met een bepaalde beperking zoveel
mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft op school contact met leeftijdsgenootjes en neemt
deel aan het schoolse leven van alledag.
Als school zien we in hoe belangrijk het is voor het welbevinden van het (langdurig) zieke kind om, indien
dat maar enigszins mogelijk is, het naar school te laten gaan.
Werknemers van school worden regelmatig geconfronteerd met kinderen die klagen over pijn.
Deze pijn is meestal met eenvoudige middelen te verhelpen, als het hoofdpijn, buikpijn, oorpijn o.i.d.
betreft. De school wordt incidenteel gevraagd om medicijnen toe te dienen.
Dit alles is niet onoverkomelijk en het is van belang te realiseren wat consequenties kunnen zijn.
In geval van het toedienen van medicatie geldt als voorwaarde dat de ouders van het kind schriftelijk
toestemming verlenen aan de school. Zonder toestemming van de ouders kan en mag de school niet
handelen.
Alle BIG-geregistreerde (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) handelingen zijn voorbehouden
aan specialisten en worden derhalve niet door de school uitgevoerd.
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Medische handelingen en aansprakelijkheid
BIG geregistreerde handelingen
Het bestuur van stichting de Vrije School Eindhoven Zuid heeft bepaald dat werknemers van de school
onder alle omstandigheden en in alle voorkomende gevallen geen medische handelingen mogen
verrichten die vallen onder de wet BIG.
De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie waarin EHBO verleent moet
worden. Hier geldt dan het zogenaamde ‘burgerplicht’.
Niet BIG geregistreerde handelingen
Hier vallen o.a. het geven van medicijnen, het geven van een pijnstiller en het verlenen van EHBO onder.
Het kind wordt ziek op school
Als een kind ziek wordt op school of een ongeluk krijgt wordt direct bepaald hoe te handelen. Het komt
voor dat een kind ’s morgens gezond op school aankomt en gedurende de dag last van hoofd -, buik of oorpijn krijgt. De school verstrekt dan alleen met toestemming van ouders een pijnstiller of wrijft een
insectenzalf op de plaats van een insectenbeet.
De school neemt in een dergelijk geval altijd contact op met de ouders. Ook wanneer de school in schat
dat het kind met een eenvoudig middel geholpen kan worden, wordt contact opgenomen met de
ouders.
Medicijnen kunnen niet zonder toestemming van de ouders worden toegediend!
Bij twijfel raadpleegt de school altijd een arts.
Zaken waar de school op let wanneer een kind aangeeft pijn te hebben zijn:
- toename van de pijn,
- opkomende of aanhoudende misselijkheid,
- verandering van lichaamshouding,
- verandering van de huidskleur,
- verandering van het gedrag.
Verstrekken van medicijnen
Kinderen krijgen soms medicatie voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken.
Denk hierbij aan een ‘puffer’ bij astma, antibiotica en pillen of druppels.
Ouders kunnen aan de school vragen deze middelen te verstrekken. Voor de verstrekking van
geneesmiddelen is de schriftelijke toestemming van de ouders noodzakelijk.
Soms gaat het om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid kunnen leiden. Bij deze
medicijnen is het zaak dat schriftelijk vastgelegd wordt om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in
welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden.
Vastgelegd wordt ook de periode waarin de medicijnen moeten worden verstrekt.
Ouders
Ouders geven schriftelijk aan wat zij van de school verwachten. Wanneer het gaat om het verstrekken
van medicijnen gedurende een lange periode overlegd de school regelmatig met ouders worden over het
verloop van de behandeling en het daarbij behorende medicijngebruik binnen school.
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Praktische adviezen
De medicijnen worden alleen in ontvangst genomen wanneer ze in de originele verpakking zitten en
uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind. De bijsluiter wordt altijd gelezen, zodat de school
op de hoogte is van de eventuele bijwerkingen van het medicijn.
Op een aftekenlijst wordt genoteerd wanneer de school het medicijn aan het desbetreffende kind heeft
toegediend.
Calamiteit n.a.v. een medische handeling
Mocht zich onverhoopt een calamiteit voordoen, dan stelt de school zich direct in verbinding met de
huisarts en/of specialist van het kind. In een ernstige situatie wordt het alarmnummer 112 gebeld.
De school zorgt in dit geval ervoor dat alle relevante gegevens van het kind beschikbaar zijn, zoals:
naam, geboortedatum, adres, huisarts en specialist van het kind.
De school meldt verder bij welke handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan en welke verschijnselen
bij het kind waarneembaar zijn.
Opbergen van medicijnen
Het bewaren van medicijnen op school moet tot een minimum worden beperkt.
Binnen de school is de groepsleerkracht van het kind verantwoordelijk voor het beheer.
In de klassenmap worden instructies en notities opgenomen met betrekking tot het medicijngebruik;
welke leerling, welke medicijnen, tijdstippen en bewaarcondities en -plaats.
In alle gevallen worden medicijnen veilig (gekoeld en donker indien noodzakelijk) en achter slot en grendel
bewaard.
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Bijlage 1
Formulier handelwijze school
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt of gewond raakt. Wanneer dit
het geval is, neemt de school contact op met de ouders of een andere verantwoordelijke persoon.
Mocht geen van de verantwoordelijken kunnen worden bereikt, dan maakt de school een zorgvuldige
afweging of het kind gebaat is bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Als u met bovenstaande akkoord bent en wilt dat uw kind wordt geholpen in bedoelde situaties, vul dan
dit formulier in.

Naam leerling
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Naam ouder
Handtekening ouder
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Naam huisarts
Telefoon huisarts
Naam ouder
Handtekening ouder
Naam
verantwoordelijke
Handtekening
verantwoordelijke
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
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Bijlage 2
Formulier overgevoeligheid
Naam leerling
Geboortedatum
Medicijnen
Middelen
Pleisters
Overig

Ruimte voor zaken die hierboven nog niet genoemd zijn.

Naam ouder
Plaats
Datum

Handtekening
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Bijlage 3
Verklaring verstrekken medicijnen
Naam leerling
Adres
Naam ouder
Telefoon thuis
Naam huisarts
Naam specialist
Naam aandoening
Medicijnen
Wijze van toediening
Docering
Wijze van bewaring
Vervaldata
Medicijn

tijden & dosering

toediening 1
toediening 2
toediening 3
toediening 4
toediening 5

Ondergetekende geeft genoemde leerkracht toestemming voor het toedienen van noodzakelijke
medicijnen.
Naam ouder
Plaats
Datum
Naam leerkracht

Handtekening ouder
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Bijlage 4
Calamiteiten
Indien zich calamiteiten voordoen (na toediening van medicijnen of een medische handeling) is het
volgende van toepassing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat het kind niet alleen.
Blijf rustig.
Observeer het kind en stel het gerust.
Waarschuw een collega voor hulp.
Bel de ouders of een verantwoordelijke.
Bel de huisarts en/of de specialist.
Bel bij een zeer ernstige situatie, of geen gehoor in geval van het voorgaande, 112.
Beschik over de juiste informatie: medicijn, hoeveelheid en tijdstip van toediening.
Zorg ervoor dat alle relevante gegevens van het kind bekend zijn:
Naam van het kind ____________________________________________
Geboortedatum_______________________________________________
Adres _______________________________________________________
Telefoonnummer ouders________________________________________
Telefoonnummer huisarts en/of specialist _________________________
Medicijnen___________________________________________________

• Persoon die gebeld kan worden i.v.m. geen gehoor:
Naam ______________________________________________________
Telefoonnummer _____________________________________________
- leg kort en duidelijk uit wat er gebeurd is
- vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd
- geef bij een ziekenhuisopname door ziekenhuis het betreft
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