Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen
Binnen dit protocol onderscheiden wij drie situaties:
-

Het kind wordt ziek op school.
Het verstrekken van medicijnen op verzoek.
Medische handelingen.

1.1 Het kind wordt ziek op school
Wanneer een leerling op school ziek wordt, is het uitgangspunt altijd dat een kind dat ziek is naar
huis moet. Er wordt door school met de ouders overlegd wat er moet gebeuren (is er iemand thuis
om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald, moet het naar de huisarts enz.).
Ook wanneer een leraar inschat dat het kind bij een eenvoudig middel gebaat is, wordt altijd eerst
contact gezocht met de ouders.
1.2 Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Wanneer een leerling tijdens de schooluren kortdurend medicijnen moet gebruiken (bijvoorbeeld
een antibioticakuur), wordt de toestemming voor het toedienen van deze medicijnen altijd
schriftelijk vastgelegd op het formulier ‘medicijnen verklaring toestemming’. Er wordt vastgelegd om
welke medicijnen het gaat, hoe vaak het medicijn wordt toegediend en op welke wijze dit moet
gebeuren.
Wanneer het medicijngebruik voor langere tijd plaatsvindt (bijvoorbeeld een puffer), wordt
voorafgaand aan het invullen van het formulier ‘medicijnen verklaring toestemming’ eerst een
gesprek ingepland tussen de ouders, de leerkracht en eventueel de bhv. In dit gesprek wordt
besproken om welke medicijnen het gaat, hoe vaak het medicijn wordt toegediend en op welke wijze
dit moet gebeuren. Ook wordt besproken hoe de medicijnen worden verstrekt en bewaard. De
ouders zijn verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de verloopdatum van medicijnen en
het op tijd verstrekken van nieuwe medicatie.
Formulier I zal jaarlijks opnieuw moeten worden ondertekend en wordt bewaard bij het
noodformulier van de leerling.
De ouders blijven altijd eindverantwoordelijk voor het medicijngebruik van de leerling.
1.3 Medische handelingen
Wanneer een leerling langdurig ziek is en er van een leerkracht gevraagd wordt om medische
handelingen uit te oefenen, zal altijd eerst overleg met de directie en hoofd-bhv plaatsvinden. Met
de ouders, en eventueel de medisch specialisten van deze leerling, zal besproken worden wat de
mogelijkheden voor medische handelingen binnen de school zijn.
De ouders blijven altijd eindverantwoordelijk voor het medisch handelen bij de leerling.

Binnen dit medicijnprotocol baseren wij ons op het document ‘Protocol medicijnverstrekking en
medische handelingen op basisscholen’ van GGD Groningen (juli 2011).

