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Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over
pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn
of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het
verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door de arts voorgeschreven
medicijnen toe te dienen.
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen gevraagd zoals het toedienen van een
zetpil of het geven van een injectie. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van
dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leerkrachten begeven zich dan
op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in principe
geen medische handelingen verrichten. Een uitzondering op deze regeling wordt gemaakt
indien er sprake is van acuut noodzakelijk ingrijpen. Bijvoorbeeld bij een heftige allergische
reactie of een epileptisch insult.
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt
gehandeld.
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 of antibiotica. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een
leerkracht deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders
gegeven. De verantwoordelijkheid voor de juiste toediening van de medicijnen berust bij de
ouders/verzorgers. Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te
leggen. Hierbij wordt vastgelegd om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke
hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat moet gebeuren.

Algemeen
1. Personeel verleent uitsluitend noodzakelijke medische hulp:
1. Eerste hulp bij ongevallen. (EHBO)
2. Effectief levensreddende handelingen bij kinderen.
3. Begeleiden van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende
hulp indien ouders (nog) niet aanwezig zijn.
4. Signaleren van verschijnselen (van het ‘zich niet lekker voelen’ tot zichtbare
ziekteverschijnselen) en vervolgens contact opnemen met ouders/
verzorgers en/of GGD.
5. Toedienen medicijnen onder voorbehoud en onder bepaalde voorwaarden
(zie hieronder).
2. In géén geval worden de volgende handelingen verricht:
1. Toedienen van aspirine, paracetamol of andere pijnstillers tenzij met
toestemming van de ouders/verzorgers.
2. Toedienen van medicijnen die een kind op (dokters)voorschrift moet
innemen.
3. Handelingen t.b.v. gebitsreiniging en –onderhoud.
3. Uitzonderingen op de regels:
1. Toedienen van medicijnen: uitsluitend met een schriftelijke verklaring van
de huisarts of behandelend arts. Zie: ‘Verklaring medicijnverstrekking’.
Aandachtspunten:
• Toedienen van medicijnen: uitsluitend orale toediening.
• Medicijnen worden door de groepsleerkracht bewaard op een niet voor
kinderen toegankelijke plaats.
• De leerkracht maakt aantekeningen in het eigen logboek en het logboek
waarin de verklaringen opgenomen zijn (denk aan ziekte- en cv
vervanging).
• Tijdens schoolwerkweken zijn medicijnen in bewaring bij de
groepsleerkracht.
 In de personeelskamer hangt een overzicht van kinderen en
leerkrachten die speciale (medische) zorg nodig hebben met een
handleiding hoe er gehandeld moet worden in een noodsituatie.

VERKLARING MEDICIJNVERSTREKKING
Hierbij geeft ondergetekende,
………………………………………………………………………………………………… ouder/verzorger van,
………………………………………………………………………………………………… toestemming om zijn/haar
kind tijdens het verblijf op basisschool De Toermalijn het hierna genoemde medicijn of
zelfzorgmiddel toe te dienen.
Het medicijn of zelfzorgmiddel wordt toegediend conform de op de bijsluiter en/of etiket
vermelde dosering.
Naam medicijn / zelfzorgmiddel: …………………………………………………….
……….……………………………………………
Het middel wordt verstrekt: O op voorschrift van……………………………. ………………
O op aanwijzing van de ouders/verzorgers zelf
Schriftelijke verklaring van de (huis)arts aanwezig: O ja
O nee
Naam, telefoonnummer arts: ……………………………………………………
Startdatum ……………………………………………………………………………
Einddatum ……………………………………………………………………………
Toediening:
*
*
*
*

Tijdstip ……………………………………………………….………………
Frequentie ………………………………………………….............................
Dosering ………………………………………………………………………
Wijze van toediening………………………………………………………….

De ouders(s) / verzorger(s) zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor de toediening van het
medicijn of zelfzorgmiddel. De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door
haar personeel toedienen van het medicijn /zelfzorgmiddel. Ondergetekende verklaart
tevens de leerkracht/school niet aansprakelijk te stellen als door omstandigheden de
hierboven genoemde afspraak niet nagekomen kan worden.

Rotterdam,
Datum: ………………………….

Handtekening:

Namens de school:

TOELICHTING M.B.T. VERKLARING MEDICIJNVERSTREKKING
• Omdat het gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is, is
het belangrijk dat de afspraken die hiervoor door de ouder(s)/verzorger(s) met de school zijn
gemaakt duidelijk zijn en vastgelegd moeten worden.
• Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts of specialist zijn
voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven.
• Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts of
specialist bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden.
• Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt en die moeten tijdens de
schooltijden ingenomen worden, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een “Verklaring
medicijnverstrekking” invullen en inleveren op school.
• Ieder schooljaar dient het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” opnieuw te
gebeuren.
• Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon of dochter, wordt u verzocht om
dit onmiddellijk door te geven aan school door een nieuwe “Verklaring medicijnverstrekking”
in te vullen en op school in te leveren.
• Eventueel meerdere exemplaren van de "Verklaring medicijnverstrekking" zijn op de
administratie van de school verkrijgbaar.
• Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon /dochter moeten worden ingenomen
voor schooltijd, willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen
hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind.
• Mocht uw kind, per ongeluk, vergeten zijn / haar medicijnen of zelfzorgmiddelen ’s
ochtends in te nemen, dan moet dat alsnog gebeuren. Hierover nemen wij contact met u op.
Terugkeer naar school mag pas plaatsvinden als de betreffende medicijnen of
zelfzorgmiddelen hun inwerking laten zien. In sommige gevallen kan die toediening van het
medicijn, in overleg, ook op school plaatsvinden.
• Door het ondertekenen van de “Verklaring medicijnverstrekking” geeft u aan akkoord te
gaan met de juistheid van de ingevulde gegevens. Tevens geeft u daarmee aan in te
stemmen met de hier bovenstaande regels m.b.t. het gebruik van de “Verklaring
medicijnverstrekking”.

