Kwaliteitskaart medisch handelen een ziek kind naar huis
Kaart 2.6

Leraar

Verantwoordelijke

directie

Geëvalueerd

Doel
Regelmatig komt het voor dat kinderen ziek worden op school. De leerkracht besluit dan om het kind naar
huis toe te laten gaan. Deze procedure beschrijft de wijze waarop dat plaatsvindt. Tevens wordt
beschreven onder welke voorwaarden een medicijn of middel kan worden toegepast.

Aanpak
• Zorg dat tijdens het organiseren van opvang voor een zieke leerling deze niet alleen blijft.
• Ben alert op eventuele specifieke medische notities voor het kind.
• Terughoudendheid in het aanbieden van een paracetamol oid is geboden. De leerkracht is
geen deskundige op dit gebied. Doe dit altijd in overleg met ouders.
• Directeur of leerkracht neemt contact op met de ouders om te overleggen wat er moet
gebeuren. Kan het kind naar huis dan moet het kind worden opgehaald.
• Ook wanneer een leerkracht inschat dat een kind gebaat is bij een eenvoudig middel, moet er
eerst contact met ouders gezocht worden en toestemming worden gegeven om dit middel te
verstrekken.
• Wanneer ouders niet bereikbaar zijn kan de leerkracht besluiten om in overleg met directie
zelf een eenvoudig middel te geven. Daarnaast schat hij samen met de EHBO’er in of er een
arts geraadpleegd moet worden. Als de inschatting voor medische zorg dusdanig is dat een
arts oordeel vereist is, bel dan met een huisarts of huisartsenpost in d ebuurt en als die niet
bereikbaar zijn met 112 over hoe verder te handelen. De schoolleiding wordt in dit geval
altijd geinformeerd.
• Het blijft zaak het kind voortdurend te observeren. Iedere situatie is anders. Wanneer er een
toename van pijn is, misselijkheid, verandering van houding, verandering van de huis,
verandering van gedrag, de pijn verergert raadpleeg dan altijd uit voorzorg een arts.
• Zorg dat de noodnummers van ouders en verzorgers in esis staan en in je klassenmap en dat
ze ieder schooljaar worden geactualiseerd.
Informatie voor ouders

Aan het begin van ieder schooljaar vragen we ouders/verzorgers om de juiste leerlinggegevens
door te geven bij wijzigingen.

Wat registreren in het leerlingvolgsysteem?
Zorg dat de leerlinggegevens zo actueel worden bijgehouden in esis.

Overig
Extra informatie voor invaller: Noodnummers staan in de klassenmap en zijn bij Marianne, Simone of Sonja
op te vragen.

