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School verleent noodzakelijke medische hulp:
•
•
•
•
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Medicijn verstrekken

Leerkrachten en
onderwijsondersteunend
personeel

•
•

Eerste hulp bij ongevallen. (EHBO) *
Effectief levensreddende handelingen bij kinderen*
Begeleiden van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor
spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet aanwezig zijn*
Signaleren van verschijnselen ( van het ‘zich niet lekker voelen’ tot
zichtbare ziekteverschijnselen) en vervolgens contact opnemen met
ouders en/of GGD*.
Toedienen pijnstillers met inachtneming van bestaande afspraken.
(zie bijlage I)
Toedienen medicijnen met inachtneming bestaande afspraken. (zie
bijlage II)

* Een BHV-er zal direct ingeschakeld worden wanneer de situatie
hierom vraagt. Op het aanwezigheidsbord staat aangegeven welke
BHV-ers aanwezig zijn.
•
2

Ouders

•

Ouders doen een verzoek om toediening medicatie uitsluitend
wanneer dit, met kleine aanpassingen, niet buiten schooltijd
mogelijk is.
Verzoek van ouders om toediening van medicijnen wordt altijd
vastgelegd in “Verklaring medicijnverstrekking” VOORDAT

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Leerkracht / IB’er/ BC’er *

•
•
•
•

overgegaan wordt op toediening. (zie bijlage II)
Ouders overleggen een schriftelijke verklaring van de huisarts of
behandelend arts. (tijdstip, dosering, bijverschijnselen)
Ouders zorgen ervoor dat de medicijnen op naam van het kind en
indien mogelijk in de originele verpakking aangereikt worden. Voor
de medicatie die dagelijks aan de kinderen worden meegegeven
(bv. methylfenidaat) dient het voor degene die de medicatie
verstrekt volstrekt duidelijk en eenduidig is voor wie en wat en
wanneer het bestemd is.
Ouders zorgen ervoor dat een bijsluiter van de medicijnen op school
aanwezig is.
Ouders zorgen dat de houdbaarheiddatum van de medicijnen niet
overschreden wordt.
Bij wijzigingen in medicatie of toediening ervan zijn ouders
verantwoordelijk voor het ondernemen van acties naar school en
leerkrachten.
Leerkracht reikt het toestemmingsformulier “het verstrekken van
medicijnen op verzoek” uit aan de betrokken ouders en ziet er op
toe dat het document getekend wordt. (zie bijlage II)
Leerkracht zorgt ervoor dat documenten in dossier ingevoerd wordt.
Leerkracht communiceert met betrokkenen over toediening
medicijnen.
Tijdens schoolwerkweken zijn medicijnen in bewaring bij de
groepsleerkracht.
Medicijnen worden door de groepsleerkracht bewaard op een niet
voor kinderen toegankelijke plaats.
De leerkracht noteert per keer op een aftekenlijst of in de
groepsmap, dat het medicijn aan het betreffende kind gegeven is.
De leerkracht maakt aantekeningen in het groepsmap (denk aan
ziekte- en CV-vervanging).
De leerkracht maakt aantekeningen in het kinddossier van
ParnasSys.

•

De leerkracht bewaren originele getekende
toestemmingsformulieren in de handtekeningenmap van school.

•

Indien mogelijk worden deze handelingen door Stichting Thuiszorg
of de ouders zelf op school verricht.
In zeer uitzonderlijke situaties of hoog uitzonderlijke gevallen
kunnen ouders aan schoolleiding en medewerkers vragen
handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te
denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van
de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten door middel van een
vingerprikje.
Schoolleiding reikt de het toestemmingsformulier voor “ uitvoeren
van medische handelingen” uit aan de betrokken ouders en ziet er
op toe dat het document getekend wordt.
Schoolleiding licht Optimus i.v.m. de aansprakelijkheid in.
In geval van onduidelijkheid overlegt de schoolleiding met de
verzekeraar van school.

•
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Medisch handelen

Schoolleiding
•
•
•

•

Ouders

•

•
Leerkracht / IB’er/ BC’er*

•
•

Ouders zorgen ervoor dat de arts op school instructie over het
medisch handelen geeft aan minimaal vier personen, waaronder ook
BHV-ers.
Ouders zorgen ervoor dat de arts een bekwaamheidsverklaring voor
de betrokken uitvoerders van het medisch handelen tekent en aan
school verstrekt.

Leerkracht zoekt bij voorkeur een vaste ruimte waar de handeling
uitgevoerd kan worden.
De leerkracht noteert per keer op een aftekenlijst of in de
groepsmap, dat het medicijn aan het betreffende kind gegeven is.
De leerkracht maakt aantekeningen in het groepsmap (denk aan

•
•

ziekte- en CV-vervanging).
De leerkracht maakt aantekeningen in het kinddossier van
ParnasSys.
De leerkracht bewaren originele getekende
toestemmingsformulieren in de handtekeningenmap van school.

*Leerkracht is degene die verantwoordelijk is voor de aansturing. IB’er en BC’er zijn ondersteuners in dezen.

