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Voorwoord
Onder schooltijd worden leerkrachten regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen
over hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn na een insectenbeet of val in de brandnetels.
Meestal zijn deze pijntjes makkelijk te verhelpen met een paracetamol of een zalfje tegen
insectenbeten/brandnetels. Steeds vaker wordt er door ouders/verzorgers aan leerkrachten
gevraagd of zij hun kind(eren) onder schooltijd medicatie willen geven die door een arts is
voorgeschreven. Het gaat hierbij vaak om een antibioticakuur, medicatie voor bijv. ADHD of
een puffer tegen de benauwdheid. Leerkrachten zijn hierin onwetend en het is van het
grootste belang, dat leerkrachten in alle situaties zorgvuldig handelen (AoB, 2014; GGD
Groningen, 2014; PO-Raad, z.j.).
Voor de leesbaarheid van dit document zullen we hierna spreken over ouders, wanneer wij
ouder(s) en verzorger(s) bedoelen en voor hij kan zowel hij als zij gelezen worden.
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Hoofdstuk 1: Medicijnverstrekking en medisch handelen
1.1 Het kind wordt ziek op school
In de meeste gevallen komt een leerling ‘s morgens gezond op school en krijgt het tijdens de
schooluren last van pijnen (hoofdpijn, buikpijn, oorpijn etc.). Het kan ook gebeuren dat een
kind tijdens de gymles of het buitenspel een blessure oploopt of gestoken wordt door een
insect.
Pleisters worden door de leerkracht geplakt en insectenbeten en brandneteluitslag zullen
door de leerkrachten worden behandeld.
In het geval van pijnen, zal de leerkracht de leerling hierover uitvragen om te zien hoe ‘erg’
het is. Wanneer de leerkracht vindt dat de leerling ziek is, zal deze contact opnemen met
ouders en overleggen. Zieke kinderen worden over het algemeen opgehaald.
In het geval van een blessure of ongeval zal de leerkracht samen met de BHV’ers van de
school beoordelen wat nu de beste behandeling is voor op school. Dit kan een coolpack zijn,
maar ook de beslissing om ouders te bellen omdat het raadzaam is een (huis)arts te
bezoeken.
Wanneer er op school een blessure of ongeval heeft plaatsgevonden, maar waarbij de
leerling niet naar huis is gegaan, zorgt de leerkracht ervoor dat er aan het eind van de
schooldag een terugkoppeling komt naar ouders, zodat deze op de hoogte zijn van de
situatie.

1.2 Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Sommige leerlingen krijgen medicatie die voorgeschreven zijn om een aantal keer per dag in
te nemen. Dit is vaak ook onder schooluren. Hierbij kan gedacht worden aan pufjes voor
astma, antibiotica, ADHD-medicatie etc. Ouders kunnen hierbij aan de leerkracht vragen of
zij het medicijn aan hun kind willen geven. Schriftelijke toestemming is hierbij noodzakelijk.
Omdat het hierbij niet alleen gaat om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij
onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden, is het van belang
schriftelijk vast te leggen om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden
ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat toedienen moet gebeuren. Ook de
periode waarin de medicijnen gegeven moeten worden, dienen vastgelegd te worden.
Op deze manier geven ouders duidelijk aan wat zij van de leerkracht verwachten en de
leerkrachten weten op deze manier wat er van het verwacht wordt en waar zij
verantwoordelijk voor zijn.
De school behoudt zich altijd het recht geen medicijnen te kunnen of willen
toe dienen. Medicijnen die geprikt moeten worden, worden alleen
gegeven in levensbedreigende situaties.
Enkele praktische adviezen:

-

neem alleen medicijnen in ontvangst die in de originele verpakking zitten en
uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind;
noteer, per keer, op een aftekenlijst dat de medicijnen gegeven zijn;
als het kind niet goed op de medicijnen reageert of als er toch een fout is gemaakt bij
het toedienen, bel dan direct de huisarts of specialist in het ziekenhuis;
bel bij ernstige situaties direct 112;
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-

zorg er altijd voor dat u relevante informatie bij de hand hebt, zoals: naam,
geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van de leerling, de medicatie die is
toegediend, welke reacties het kind vertoont en eventueel welke fout er is gemaakt.

1.3 Het bewaren van de medicijnen op school
De medicijnen dienen in een afgesloten kast of bureaula (koelkast indien nodig) te worden
bewaard. Bewaar geen medicijnen in een bureaula van de leerkracht die zonder slot open
kan. Leerlingen hebben dan de kans om het medicijn uit de la te pakken.
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Bijlage 1: Toestemmingsformulier tot het geven van medicatie op
school
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven
medicijnen aan:
Naam leerling:
Adres:
Geboortedatum:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Naam ouder(s)/verzorger(s): ______________________________________________________
Telefoon thuis:
____________________________________________________________
Telefoon werk:
____________________________________________________________
Naam huisarts:
Telefoon:
Naam specialist:
Telefoon:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte/aandoening:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Naam van het medicijn:

______________________________________________________

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:
____ uur/ ____ uur/ ____ uur/ ____ uur/
Dosering van de medicijnen: ______________________________________________________
Wijze van toedienen: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wijze van bewaren:

____________________________________________________________

Datum starten met toedienen:
Datum eindigen met toedienen:

________________________________________________
________________________________________________

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de
school/leerkracht toestemming om de hierboven beschreven medicijnen toe te dienen.
Leerkracht is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of het vergeten van toedienen.
Naam ouder/verzorger: ___________________________________________________________
Plaats:
__________________________________________________________________
Datum:
__________________________________________________________________
Handtekening:

Ik, ________________________________, ben voldoende op de hoogte gesteld door de
ouder(s)/verzorger(s) over het toedienen van deze medicatie.
Handtekening:
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