Kwaliteitskaart medicijngebruik
Kaart 2.6.1

Directie

Verantwoordelijke

Directie

Geëvalueerd

Jaarlijks

Doel
Het is voor alle betrokken duidelijk hoe te handelen in het geval van medicijnverstrekking
1. het verstrekken van medicijnen op verzoek.
2. medische handelingen op verzoek.
3. Noodzakelijke medische handelingen.

Rol van de leerkracht
Algemeen:
In principe worden er op school géén medicijnen verstrekt of toegediend aan kinderen.
1. Het verstrekken van medicijnen op verzoek.
Voor leerlingen die dagelijks medicijnen nodig hebben geldt:
- Medicijnen zijn voorgeschreven door een arts.
- Ouders / verzorgers vullen de verklaring omtrent ‘medicijngebruik op school’ in en
ondertekenen deze. Zie bijlage.
- Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn
voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven.
- De ondertekende verklaring omtrent medicijngebruik wordt in ESIS als bijlage
toegevoegd.
- De leerkracht noteert het medicijngebruik op de groepsfoto.
- De leerkracht heeft in de groepsmap duidelijk vermeld welke leerlingen medicijnen
gebruiken (soort medicatie, tijdstip en dosering).
- Bij elke wijziging in het medicijngebruik dient op initiatief van ouders deze verklaring
aangepast te worden.
- Ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor duidelijke instructies aan leerkrachten over
het gebruik van de medicijnen en voor het op peil houden van de voorraad medicijnen.
- De leerkracht neemt alleen medicijnen in ontvangst in originele verpakking en
uitgeschreven op naam van het kind.
- De leerkracht leest de bijsluiter goed, zodat die goed op de hoogte is van eventuele
bijwerkingen.
- Medicijnen kunnen desgewenst door de groepsleerkracht bewaard op een niet voor
kinderen toegankelijke plaats.
- De leerkracht noteert per keer op een aftekenlijst dat het medicijn aan het kind gegeven

-

is.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van medicijnen tijdens
uitstapjes/activiteiten, hierover is op de desbetreffende dag contact.
De eindverantwoording voor medicijngebruik ligt altijd bij de ouders/verzorgers.
Leerkrachten zijn niet verplicht om mee te werken aan het verstrekken van medicijnen op
verzoek.

Als een leerling vóór schooltijd medicijnen moet innemen zijn wij hiervan als school ook graag op
de hoogte.
1. Medische handelingen op verzoek
- Bij medische handelingen moet school een schriftelijke toestemming hebben middels ‘de
toestemmings- en bekwaamheidsverklaring’ (zie bijlage 2). Bepaalde medische
handelingen - de zogenaamde voorbehouden handelingen - mogen alleen worden verricht
door artsen. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in
opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene
die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten. Het naar
tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in de
toestemmings- en bekwaamheidsverklaring (bijlage 2).
- De ondertekende verklaring wordt in ESIS als bijlage toegevoegd.
- De leerkracht noteert het medisch handelen op de groepsfoto.
- De leerkracht heeft in de groepsmap duidelijk vermeld welke leerlingen medische
handelingen nodig kunnen hebben.
- Bij elke wijziging in het medisch handelen dient op initiatief van ouders deze verklaring
aangepast te worden.
- Er zijn voldoende leerkrachten en of andere aangewezen personen binnen school
bekwaam voor het uitvoeren van de betreffende medische handeling als dit noodzakelijk
is.
- Leerkrachten zijn niet verplicht om mee te werken aan medische handelingen op verzoek.
- Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen,
nemen we direct contact op met de huisarts en/of specialist en de ouders van de leerling.
2. Noodzakelijke medische handelingen.
Als zich een incident voordoet waarbij medisch handelen noodzakelijk is, nemen wij de volgende
stappen:
1. Eerste hulp bij ongevallen. (EHBO). Een van de BHV-ers wordt ingeschakeld. Deze
beoordeelt de ernst van het incident en beslist wat er moet gebeuren.
2. Begeleiden van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien ouders
(nog) niet aanwezig zijn.
1. Noodzakelijke afspraken t.b.v. ziekte en/of allergie.
- De leerkracht maakt een aantekening van de afspraken op de groepsfoto en zo nodig in
de groepsmap.
- Heeft het de voorkeur van de ouders om een foto en handelingsplan in de klas te hangen,
is dit mogelijk. Ouders geven hiervoor hun akkoord.
- Indien nodig informeert de leerkracht de overblijfouders.
2. Aansprakelijkheid
De juridische consequenties en eindverantwoordelijkheid van medicijnverstrekking en medische
handelingen liggen bij bevoegd gezag van Stichting Opmaat.

Rol van de ouders/verzorgers
Op de hoogte houden van de leerkracht in geval van medicijn gebruik.
Op de hoogte zijn van de inhoud van de kwaliteitskaart.
Ondertekenen toestemmingsverklaring

Overig
Aanpassingen in de werkwijze worden opgenomen in de kwaliteitskaart.

Bijlage 1: Verklaring Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek
naam leerling
naam specialist
telefoon specialist
de medicijnen zijn
nodig voor de
ziekte
naam medicijn
medicijn
Frequentie:
toedienen
Tijd:
Dosering:
Wijze van toedienen:
medicijn(en)
mogen alleen
worden
toegediend in de
volgende
situatie(s):
wijze van
bewaren
medicijninstructie Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen en
eventuele bijwerkingen:
datum:
naam:
functie:
van: (instelling)
medicijninstructie

Aan:
Naam

Aan:
Naam

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school
c.q. de hierboven genoemde werknemer(s) die daarvoor een medicijninstructie heeft/ hebben gehad,
toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen:
ouder/verzorger:
datum:
handtekening:

Bijlage 2: Verklaring toestemming en/of bekwaamheid tot het uitvoeren van medische
handelingen
naam leerling
naam specialist
telefoon specialist
het medisch
handelen is nodig
voor de ziekte
omschrijving van
de uit te voeren
medische
handeling
medisch handelen
Frequentie:
Tijd:
de ‘medische
handeling’ mag
alleen worden
uitgevoerd in de
volgende situatie
eventuele
opmerkingen
instructie medische Er is instructie gegeven over het uitvoeren van de medische
handeling
handeling:
datum:
naam:
functie:
van: (instelling)
instructie medische
handeling

Aan:
Naam

Aan:
Naam

Bekwaamheidsverklaring (indien noodzakelijk):
Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hierboven beschreven handeling
verklaart dat,
naam werknemer(s):
na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te
voeren.
Ondergetekende:
naam:
handtekening:
Toestemming ouders:
Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school
c.q. de hierboven genoemde werknemer(s) die daarvoor de instructie heeft/hebben gehad,
toestemming voor het uitvoeren van de medische handeling:
ouder/verzorger:
datum:
handtekening:

