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Inleiding 
 

Voor u ligt het ‘medisch protocol’ van o.b.s. de Wezeboom te Oosteinde. 

 
(Bron: GGdDrenthe) 

Leraren 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 t.g.v. 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 van leraren gevraagd, 

zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het 

geven van een injectie. 

De schoolleiding aanvaardt, met het verrichten van dergelijke handelingen 

een aantal verantwoordelijkheden. 

Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. 

Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in 

dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste 

bekwaamheid beschikken. 

Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat, wanneer zij fouten 

maken of zich vergissen, zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld 

kunnen worden. 

 

Er zijn, op school, 3 situaties te onderscheiden: 

1) Het kind wordt ziek of gewond op school 

2) Medische handelingen 

3) Het verstrekken van medicijnen op verzoek 

 

Op de volgende pagina’s wordt elk onderdeel beschreven. In de bijlagen 

vindt u het betreffende toestemmingsformulier en bekwaamheidsverklaring. 
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Medische noodzaak op school 
 
(Bron: GGdDrenthe) 

Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt, tijdens de 

schooluren, last van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door 

een insect geprikt worden. Een leerkracht verstrekt dan vaak, zonder 

toestemming of medeweten van ouders, een “paracetamolletje” of wrijft 

Azaron / Nestocyl op de plaats van een insectenbeet. 

 

In zijn algemeenheid is een leerkracht niet deskundig om een juiste diagnose 

te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. 

Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is, naar huis moet. De 

schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met 

de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om 

het kind op te vangen / op te halen, moet het naar de huisarts etc.) 

 

Ook wanneer een leraar inschat dat het kind bij een eenvoudig middel 

gebaat is, dan is het gewenst altijd eerst contact te zoeken met de ouders. 

De leerling of leerkracht kan dan de ouders bellen en hierna kan de 

leerkracht toestemming vragen om een bepaald middel te verstrekken. 

Bij twijfel wordt een (huis)arts ingeschakeld. 

Het kind wordt voortdurend geobserveerd om ernstiger letsel uit te sluiten. 

Waar op gelet wordt: 

- Toename van pijn 

- Misselijkheid 

- Verandering van houding (bijv. in elkaar krimpen) 

- Verandering van huid (bijv. erg bleke of hoogrode huid) 

- Verandering van gedrag (bijv. onrust, afnemen alertheid) 

 

Richtlijnen op o.b.s. de Wezeboom: 

1) De aard van het letsel wordt beoordeeld door de leerkracht en evt. 

door een gediplomeerde EHBO-er 

2) Ouders worden gebeld (of noodnummer): 

a. De leerkracht vraagt toestemming of de leerling een 

(kinder)pijnstiller mag innemen tegen de pijn. 

b. De leerkracht vraagt of men de leerling op kan komen halen of 

vraagt toestemming de leerling naar huis te sturen (hierbij wordt 

wel gevraagd of de leerling / ouder(s) de school wil bellen bij 

aankomst) 

c. De leerkracht vraagt of men, met de leerling, naar de (huis)arts 

kan gaan 

3) Bij ernstiger letsel wordt rechtstreeks contact opgenomen met de 

(huis)arts of ziekenhuis (112). Meteen hierna worden de ouders 

ingelicht. 

 

Indien nodig worden de klasgenoten opgevangen door de leerkracht 

van een andere groep. De eigen leerkracht blijft bij de (gewonde) 

leerling. 
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4) De leerkracht verstrekt alleen medicijnen (paracetamol o.i.d.) wanneer 

hiervoor schriftelijke toestemming is gekregen van de ouder(s). 

Dit formulier wordt bewaard in Parnassys en in het leerlingendossier. 

 

N.B. Bij het verwijzen van een leerling naar een (huis)arts of ziekenhuis, vult de 

leerkracht altijd een ongevallenregistratieformulier in (bijlage 1). 
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Medische handelingen 
 
(Bron: GGdDrenthe) 

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een 

bepaalde handicap, zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind 

heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van 

een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn 

handicap of ziek zijn. Gelukkig zien steeds meer scholen in hoe belangrijk het 

is voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, 

indien mogelijk, naar school te gaan. 

 

Medische handelingen: 

In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren 

vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te 

denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de 

bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten d.m.v. een vingerprikje. In zijn 

algemeenheid worden deze handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf 

op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van 

een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens beroep op 

de schoolleiding en de leraren gedaan. 

 

Schoolbesturen moeten zich, wanneer wordt overgegaan tot het uitvoeren 

van een medische handeling door een leraar, wel realiseren dat zij daarmee 

bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit hoeft niet overkomelijk 

te zijn, maar het is goed zich te realiseren wat hiervan de consequenties 

kunnen zijn. 

 

Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor dergelijke ingrijpende handelingen 

hun toestemming moeten geven. Zonder toestemming van de ouders kan 

een schoolleiding of leraar al helemaal niets doen. Gezien de ingrijpendheid 

van de handelingen moet een schoolleiding een schriftelijke toestemming 

van de ouders vragen. 

 

Richtlijnen op o.b.s. de Wezeboom: 

1) In principe richten de leraren op o.b.s. de Wezeboom geen medische 

handelingen uit, tenzij; 

a. Het leven van de leerling in gevaar is (bijv. gebruik epi-pen, 

Heimlich, reanimatie etc.) 

b. De leerkracht hiervoor opgeleid en /of geïnstrueerd is 

2) Het uitvoeren van een medische handeling wordt gedaan door de 

ouders of de persoon die hiervoor opgeleid is 

 

N.B. De ouders geven (schriftelijk) toestemming voor het medisch handelen 

van de leraren (bijlage 2). De leerkrachten vullen een 

bekwaamheidsverklaring is, voor het handelen waarvoor zij geïnstrueerd zijn 

(bijlage 3). Dit formulier wordt ondertekend door een huisarts/specialist. 
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Verstrekken van medicijnen 
 
(Bron: GGdDrenthe) 

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij 

een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te 

denken valt bijv. aan pufjes voor astma, antibiotica, Ritalin, Concerta of 

zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leraar 

deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de 

ouders gegeven. 

Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen. 

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om 

middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind 

kunnen leiden. 

De vastlegging van medicijnen bevat: 

- Soort medicijn 

- Welke hoeveelheden 

- Op welke wijze toedienen 

- Periode van de medicijnen 

- Wijze van bewaren 

- Controle op houdbaarheidsdatum 

Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en leraren 

verwachten en die weten op hun beurt weer precies wat ze moeten doen en 

waar ze verantwoordelijk voor zijn. 

 

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange 

periode moet met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij 

behorende medicijn gebruik op school. Een goed moment om te overleggen 

is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. 

De ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de verandering van 

medicijnen. 

 

Richtlijnen op o.b.s. de Wezeboom: 

1) De leerkracht dient alleen medicijnen toe als de ouder(s) hiervoor 

toestemming heeft gegeven. 

a. De leerkracht belt de ouder voor toestemming om de leerling 

een (kinder)pijnstiller te geven bij pijn. 

b. De ouders hebben de school, schriftelijk, toestemming gegeven 

voor het toedienen van het medicijn (bijlage 2). Dit formulier 

wordt bewaard in Parnassys en het leerlingendossier. 

c. Er wordt genoteerd wanneer en welk medicijn er toegediend is. 

Dit wordt genoteerd in Parnassys. 

 

N.B. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, dan wordt er gelijk 112 gebeld. 

Hierna wordt contact opgenomen met de ouders. 
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Bijlagen medisch protocol 

 

 

 
 

 

 
1. Ongevallenregistratieformulier 

2. Toestemmingsformulier medisch handelen en verstrekken van 

medicijnen 

3. Bekwaamheidsverklaring 
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Ongevallenregistratieformulier 
 

Ongeval 
Datum + Tijd ongeval …. - ….. - ………. om …… : …… 

Plaats/Locatie ongeval  

Vermoedelijke aanleiding  

Dokter bezoek Ja / nee 

Ziekenhuis bezoek Ja / nee 

Verzuim tot gevolg Ja / nee 

 

Slachtoffer (Bij meer slachtoffers de gegevens op extra ongevallenregistratieformulier invullen) 

Naam  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

Telefoon  

Leeftijd  

Groep  

 

Betrokkenen (waren er andere personen bij betrokken?) 

Volwassenen Ja * /nee 

* Naam  

 

Kinderen Ja  * / nee 

* Naam  

 

 

Getuigen 
Leerkracht(en) Kind(eren) 

  

  

  

  

 

Oorzaak/toedracht (Geef een korte, maar volledige, beschrijving van wat er gebeurd is) 
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Acties 
1e Hulp verleend Ja * / nee  

* 1e Hulp verleend door  

* Soort 1e hulp  

 

 

Vervoerd naar medische dienst Ja * / nee 

* Vervoerd naar Arts / Ziekenhuis 

Vervoerd door  

112 Gebeld Ja / nee 

Naam arts/ziekenhuis  

Familie slachtoffer geïnformeerd Ja / nee 

 

Letsel 
Plaats letsel  

Soort letsel  

Vervolg actie  

 

 

 

Rapportage 
Directie geïnformeerd Ja / nee 

Stichting Wolderwijs geïnformeerd Ja / nee 

 

Rapporteur 
Naam  

Functie  

Handtekening  
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Toestemmingsformulier medisch handelen 

en verstrekken van medicijnen. 
 

 

Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenoemde 

‘medische handeling’ op school bij: 

 

Naam leerling:  _____________________________________________ 

Geboortedatum:  _____________________________________________ 

Adres:   _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

 

Zoon / dochter / pupil van: 

 

Naam ouder(s):  _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

Telefoon thuis:  _____________________________________________ 

Mobiel:   _____________________________________________ 

Telefoon werk:  _____________________________________________ 

 

Naam huisarts:  _____________________________________________ 

Telefoon:   _____________________________________________ 

Naam specialist:  _____________________________________________ 

Telefoon:   _____________________________________________ 

 

Beschrijving van de aandoening waarvoor ‘medisch handelen’ op school  

bij de leerling nodig is: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder 

omschreven situatie: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Eventuele extra opmerkingen: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Bekwaamheidsverklaring aanwezig:   ja / nee 

 

 



Medisch Protocol o.b.s. de Wezeboom te Oosteinde                  versie; 29-10-2019 12 

 

Medicijnen 

 

De medicijnen die nodig zijn voor onderstaande ‘aandoening’: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Naam medicijn:  _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

 

Het medicijn dient op de volgende momenten toegediend te worden: 

______________________ uur  ______________________ uur 

______________________ uur  ______________________ uur 

 

De medicijnen mogen alleen toegediend worden in de volgende situatie(s): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Dosering van het medicijn: _______________________________________ 

Wijze van toediening:  _______________________________________ 

Wijze van bewaren:  _______________________________________ 

Controle vervaldatum: Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de 

controle op de vervaldatum. 

 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in medicatiebeleid en 

veranderingen tbv de inhoud van het handelingsprotocol. 

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het aanvullen van de medicatie en benodigde 

materialen op school. 

 

 

Ondergetekende: 

 

Naam:   _____________________________________________ 

Datum:   _____________________________________________ 

Plaats:   _____________________________________________ 

 

 

Handtekening:  _____________________________________________ 
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Bekwaamheidsverklaring 

 
Voor het uitvoeren van een zogenoemde ‘medische handeling’. 

 

Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven 

handeling: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

verklaart dat, 

 

Naam werknemer:  _____________________________________________ 

Functie:    _____________________________________________ 

Werkzaam bij:   _____________________________________________ 

 

Na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling 

bekwaam uit te voeren. 

De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van: 

 

Naam:    ____________________________________________ 

Geboortedatum:   ____________________________________________ 

 

Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor de leerling noodzakelijk 

wegens: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de 

tijdstippen waarop de leerling onder de verantwoordelijkheid van de school 

valt. 

 

Ondergetekende:   ____________________________________________ 

Functie:    ____________________________________________ 

Werkzaam aan / bij:  ____________________________________________ 

 

Plaats:    __________________________ 

Datum:    __________________________ 

 

 

Handtekening:   __________________________ 

 

 

NB:  De bekwaamheidsverklaring is voor een periode van 1 jaar geldig. 

 Hierna dient de instructie opnieuw te worden gegeven als herhaling. 


