Protocol medisch handelen
De in dit protocol genoemde afspraken m.b.t. medisch handelen op school gelden voor onderstaande
situaties:
- een kind wordt ziek op school
- ouders/verzorgers vragen om het verstrekken van medicijnen aan de leerling op school
Een kind wordt ziek of heeft een ongelukje op school.
Het gaat hierbij om klachten als hoofd-, buik- of oorpijn, een insectenbeet of een wondje.
In zijn algemeenheid is een leraar 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. Neem in geval van ziekte altijd contact op met de ouders om te overleggen wat er
dient te gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het
gebracht worden, moet het naar de huisarts). Een ziek kind moet altijd worden opgehaald en mag
niet alleen naar huis.
Wanneer je inschat dat het kind met een eenvoudig middel geholpen kan worden, neem dan altijd
eerst contact op met ouders. Vraag ouders om toestemming om een bepaald middel te verstrekken.
Het gaat hierbij om pijnstilling (paracetamol, arazon). Middelen als betadine, pleisters en vallen en
stoten gel mogen zonder toestemming van ouders gebruikt worden, tenzij het kind overgevoelig is
voor één van deze middelen. Ouders geven dit aan op het inschrijfformulier bij aanmelding. Deze
informatie wordt bij de overdracht doorgegevenen vermeldt in de groepsmap bij Bijzonderheden
leerlingen.
Wanneer ouders niet bereikbaar zijn, raadpleeg bij twijfel, als de pijn blijft of de situatie verergert
altijd een arts en blijf het kind goed observeren. Enkele zaken waar je op kunt letten zijn:
- toename van pijn
- misselijkheid
- verandering van houding (bijv. in elkaar krimpen
- verandering van huid (bijv. bleek, rood)
- verandering van gedrag (bijv. onrust, verminderde alertheid)

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 schooltijd. Te denken valt aan pufjes voor astma, antibiotica,
Ritalin. Ouders kunnen aan de leerkracht vragen deze middelen te geven. Schriftelijke toestemming
van de ouders is hierbij nodig (Verklaring Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op
verzoek). Dit formulier moet jaarlijks door ouders opnieuw worden ingevuld aan het begin van het
schooljaar en bewaart in de groepsmap.
-

Medicijnen moeten door ouders aangeleverd worden in originele verpakking en
uitgeschreven op naam van het betreffende kind.
Als een kind niet goed op het medicijn reageert of als er onverhoopt toch een fout is
gemaakt bij het toedienen van het medicijn, bel dan altijd een (huis)arts
Bel bij een ernstige situatie direct 112. Zorg dan altijd dat u de verklaring van ouders met alle
relevante gegevens bij de hand hebt. Zorg dat je kunt beschrijven welke reactie het kind
vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.

De leerkracht zorgt ervoor dat de gegevens voor het verstrekken van medicijnen ook bekend zijn
voor invallers door ze te noteren onder de groepsplattegrond of op het dag/weekrooster.
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Het bewaren van medicijnen
Kinderen die medicijnen of andere middelen (bijv. paracetamol) meenemen naar school, moeten dit
’s ochtends inleveren bij de leerkracht. Deze worden bewaard een afgesloten bureaula. Medicijnen
mogen dus niet in een broodtrommel, tas of la van het kind worden bewaard.
Medicijnen die koel bewaard moeten worden, worden in de koelkast in de keuken boven in een
speciaal daarvoor bestemde bak bewaard.

Medisch handelen
Als het gaat om medisch handelen in het kader van de wet BIG (Beroepen Individuele
Gezondheidszorg) verwijzen we naar ‘Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs’ van de
PO-raad. Hierbij moet je denken aan het toedienen van een injectie of het meten van de
bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten. Er zal dan eerst overleg plaats moeten vinden met directie en
IB-er.
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