Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking
CSG Groene Hart Scholen
Inleiding
Mede door de invoering van de Wet Passend Onderwijs krijgen scholen voor regulier
voortgezet onderwijs regelmatig verzoeken om medicijnen te verstrekken en/of medische
handelingen te verrichten. Hierbij bepalen scholen zelf1 welke ondersteuning zij bieden.
Het verrichten van medische handelingen en/of het verstrekken van medicijnen kan deel
uitmaken van de zorgbehoefte van een leerling. Als de mogelijkheden van onze school daar
niet of onvoldoende op aansluiten is overleg noodzakelijk, hetgeen ertoe kan leiden dat de
leerling niet wordt ingeschreven. Immers, het personeel van onze school begeeft zich door
het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen op een
terrein waarvoor men niet (of voldoende) is gekwalificeerd. EHBO-ers hebben hierin een
andere, bij hun taak behorende, rol. Het protocol medisch handelen en
medicijnverstrekking maakt deel uit van de ondersteuningsstructuur van de school, is
bekend bij de medewerkers en is aan hen in persoon overhandigd. In de schoolgids wordt
naar het protocol verwezen.
Beleid
Omdat er risico’s kleven aan het verstrekken van medicijnen en/of het uitvoeren van
medische handelingen hanteert de schoolleiding de volgende regels:
1) Medewerkers van de school verstrekken geen medicijnen en dienen geen
medicijnen toe;
2) Medewerkers verrichten geen medische handelingen zoals het geven van injecties,
tenzij het gaat om handelingen die tot de taak van een EHBO-er behoren én door
hen worden uitgevoerd;
3) Medewerkers moeten wél handelen wanneer sprake is van een acute,
levensbedreigende situatie: men is daartoe als burger verplicht. Het nalaten van
hulp bij levensgevaar is strafbaar;
4) Indien sprake is van een ernstige situatie2 wordt direct contact opgenomen met
112; zorg dat alle relevante gegevens van de leerling beschikbaar zijn: naam,
geboortedatum, adres, huisarts/specialist (alle gegevens noteren op bijlage 1)
5) Ouder(s)/verzorger(s) en/of externe deskundigen (niet: medewerkers van de
school) kunnen op hun verzoek door de school gefaciliteerd worden om medische
handelingen te verrichten en/of medicijnen toe te dienen3;
6) De school kan op verzoek medicijnen in bewaring nemen. Ze worden bewaard in
een afgesloten ruimte. De leerling zelf4 of diens ouder(s)/verzorger(s) is/zijn* er
verantwoordelijk voor dat de leerling de medicijnen op tijd ophaalt en inneemt.
De verantwoordelijkheid voor de datumcontrole, de controle op het soort
medicijn dat in bewaring wordt gegeven en de voorraadcontrole berust bij de
leerling, indien deze 18 jaar of ouder is, en anders bij diens ouder(s)/
verzorger(s)5; * doorhalen wat niet van toepassing is.
7) Om EHBO-ers en/of andere hulpverleners adequaat te kunnen informeren vullen
ouder(s)/verzorger(s) bijlage 1 in. Daarop wordt aangegeven welke medicijnen de
leerling gebruikt en (indien van toepassing) welke externe deskundige (naam/
kwaliteit) t.b.v. de betreffende leerling medische handelingen mag verrichten;
Zie het SOP: schoolondersteuningsprofiel van de betreffende school
Zoals benauwdheid, bewusteloosheid, een ernstige allergische reactie, een epilepsieaanval, hypo/hyper ten
gevolge van diabetes.
3 Het verzoek wordt ingediend bij en behandeld door de schoolleiding
4 Dit geldt voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; voor jongere leerlingen geldt dat een van
de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk toestemming moet hebben gegeven voor het feit dat de jongere zelf
verantwoordelijk is voor de inname van medicijnen.
5 Afspraken m.b.t. dit punt worden gemaakt met de leerling of, als deze jonger is dan 18 jaar, met diens
ouder(s)/verzorger(s)- en vastgelegd in bijlage 1.
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8) Alle EHBO-ers weten welke leerlingen medicijnen gebruiken en welke eventuele
bijwerkingen die hebben; deze – en hun eventuele bijwerkingen – staan vermeld
op bijlage 1.
9) Over het verrichten van medische handelingen en medicijnverstrekking tijdens
excursies/kamp kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt.
10) Een medewerker die handelt in geval van een acute levensbedreigende situatie,
kan hiervan geen nadelige rechtspositionele gevolgen ondervinden.
Uitwerking in enkele voorbeelden.
Een leerling wordt ziek op school.
De school neemt contact op met de ouders/verzorgers van de leerling om te overleggen
hoe te handelen, waarbij bovenstaand beleid wordt gehanteerd. Uitgangspunt daarbij is
dat –als de leerling niet op school kan blijven - de leerling gevraagd wordt of zij/hij in
staat is om zelf naar huis te gaan en zodra zij/hij thuis is aangekomen dat aan de school
door te geven. Acht de leerling zich niet in staat om zelf naar huis te gaan, dan wordt de
ouder(s) / verzorger(s) of de te waarschuwen persoon indien de ouder(s)/verzorger(s) niet
te bereiken zijn verzocht de leerling op te halen. Is niemand bereikbaar, dan bepaalt een
van de EHBO-ers hoe verder te handelen. Bij dit laatste punt kan bijvoorbeeld worden
overwogen om de leerling door een klasgenoot of een medewerker van de school thuis te
laten brengen.
Een leerling heeft een aandoening die onmiddellijk behandeld moet worden (denk aan
diabetes of een allergische reactie).
De school belt 112 en licht daarna de ouder(s) verzorger(s) in. In zeer ernstige/ dringende
omstandigheden (zie punt 3 ‘beleid’) geldt de burgerplicht.
Een leerling heeft een wond die tweemaal per dag verschoond moet worden
De school stelt een ruimte ter beschikking waar de handeling, uit te voeren door de
ouder(s)/verzorger(s) of een externe deskundige (niet: een medewerker van de school),
kan worden uitgevoerd.
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Bijlage 1
Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking bij CSG Groene Hart Scholen
•
•

opgave medicijngebruik leerling
opgave na(a)m(en) en kwaliteit(en) van externe deskundigen die tijdens de
schooltijden in de school medicijnen mogen toedienen/medische handelingen
mogen verrichten t.b.v. onderstaande leerling

Naam leerling

_________________________________________________________

Klas

_________________________________________________________

Geboortedatum

_________________________________________________________

Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Naam huisarts

_________________________________________________________

telefoon huisarts

_________________________________________________________

Naam specialist(en) _________________________________________________________
telefoon specialist(en) ________________________________________________________
Telefoonnummer ouder(s)/ verzorger(s)
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
De leerling (als deze 18 jaar of ouder is) of diens ouder(s) / verzorger(s) verklaren
hierbij dat hun dochter / zoon / pupil
(naam leerling)

_________________________

de volgende medicijnen gebruikt:

(1) _______________________ in verband met (aandoening) ____________________________
Eventuele bijwerkingen van dit medicijn:

_________________________________________

(2) _______________________ in verband met (aandoening) ____________________________
Eventuele bijwerkingen van dit medicijn:

_________________________________________

(3) ______________________in verband met (aandoening)
Eventuele bijwerkingen bij dit medicijn:

____________________________

_________________________________________

Indien de leerling jonger is dan 18 jaar: de ouder(s) / verzorger(s) geven wel/geen* toestemming
voor het zelf op tijd innemen van de medicijn(en) door de leerling.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Afspraken met betrekking tot ‘beleid’, punt 9

Overige opmerkingen:

Naam/namen en kwaliteiten* van externe deskundigen die door de ouder(s) /
verzorger(s) kunnen en mogen worden ingeschakeld om tijdens schooltijden, in het
schoolgebouw, medische handelingen te verrichten
*Kwaliteit: eigenschap/beroep
Voorbeeld: Jan Jansen, huisarts
(naam) _________________________________

kwaliteit ___________________________

(telefoonnummer) ______________________________________________________________

Ondertekening:
Datum ____________________________

Plaats __________________________________

Handtekening(en) ouder(s)/ verzorger(s)/ jongere (indien boven 18 jaar)
_____________________________________________________________________________
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