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Medisch handelen op school
1.1

Het kind gaat gezond naar school:
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek
wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de
school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen
aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken
zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zullen wij een zorgvuldige afweging maken of uw
kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Om dit verantwoord te kunnen doen is het wel noodzakelijk dat we weten of er bijzondere
omstandigheden zijn zoals b.v. een allergie. Is dat het geval dan verzoeken wij u om het
hiervoor bestemde formulier (op school aanwezig) in te vullen.

1.2

Het kind heeft medicatie nodig:
Soms heeft een kind medicatie nodig tijdens schooltijd. U kunt dan een leerkracht verzoeken
om daarop te letten of, indien nodig, het medicijn toe te dienen. Op school hebben we een
formulier waarop precies kan worden ingevuld wat er moet gebeuren. Omdat er meerdere
leerkrachten moeten weten wat er is afgesproken, dient dit formulier in alle gevallen van
toediening van medicatie te worden ingevuld.

1.3

Medisch handelen:
Hierbij denken we b.v. aan het geven van sondevoeding of het meten van de
bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. Meestal zullen deze
handelingen worden verricht door een ouder of iemand van de thuiszorg en soms zelfs door
een kind zelf. Is medisch handelen langdurig nodig voor een plek voor het kind op een
reguliere basisschool en kan de medische handeling niet door een ouder of andere instantie
worden uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om de handeling door een teamlid van
de school te laten uitvoeren.
Als de schoolleiding besluit dat dat mogelijk is, dient de uitvoerder te worden geïnstrueerd
en een bekwaamheidsverklaring van een arts te hebben. Ook moet u schriftelijk
toestemming geven om de medische handeling te laten uitvoeren.
Voor zowel de toestemming als de bekwaamheidsverklaring zijn op school formulieren
aanwezig.
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Addendum voor de school:
Als er nog vragen zijn dan kan het volgende worden gedaan:
 Op de website www.vko.nl het ”Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op
basisscholen” inzien.
 Contact opnemen met de VKO (Vereniging Katholiek Onderwijs) tel. 0348-744164
 Contact opnemen met AON (onze verzekeraar) tel. 010 - 448 8911
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