Protocol medicijngebruik ASV Daltonschool
Inleiding
Op school worden we regelmatig geconfronteerd met kinderen die klagen over pijn, zoals hoofdpijn,
buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen we steeds vaker het verzoek
van ouder(s) / verzorger(s) om hun kinderen medicijnen toe te dienen.
Door het verrichten van dergelijke handelingen, begeven we ons op een terrein waarvoor we niet
gekwalificeerd zijn. Bij fouten en/of vergissingen kunnen wij wel aansprakelijk gesteld worden. Dat is
een verantwoordelijkheid die we niet willen. Daarom wordt in dit protocol beschreven hoe wij in dit
soort situaties handelen.
De drie te onderscheiden situaties zijn:


Het kind wordt ziek op school/komt ziek op school.



Het verstrekken van medicijnen op verzoek.



Medische handelingen.

1. Het kind wordt ziek op school/wordt ondanks ziekte toch naar school gestuurd
Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de schooluren last van
klachten. Ook kan het bijvoorbeeld door een insect geprikt worden en daar klachten aan
overhouden. De leraar is niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. Uitgangspunt moet zijn
dat een kind dat ziek is naar huis moet. De school zal, in geval van ziekte, altijd contact op nemen
met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren.
Het komt ook regelmatig voor dat kinderen met koorts of verhoging, of duidelijke klachten als
hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid, toch op school komen. In dat geval zal de leraar de
ouder(s)/verzorger(s) vragen het kind weer mee naar huis te nemen.
2. 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 schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan antibiotica of het
toedienen van medicatie met een EpiPen op een allergische reactie. Verzoeken tot toediening van
medicatie kan alleen via de directie plaatsvinden. In principe zal de leerkracht dit niet doen, dit i.v.m.
de aansprakelijkheid en het feit dat ze hier voor niet geschoold zijn. In uiterste noodzaak en dit geldt
alleen voor medicatie via een arts, zullen wij dit doen, alleen dan wanneer ouders/verzorgers het
toestemmingsformulier invullen en ondertekenen.
3. Medische handelingen
In zeer uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan school vragen handelingen te verrichten die vallen
onder medisch handelen. Dit zal de leerkracht niet doen. In zijn algemeenheid worden deze
handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op school verricht.

Toestemmingsformulier medicijngebruik
Medicijnen verstrekken:
Bij de ASV Daltonschool geven wij geen paracetamol aan de kinderen. Alleen in de allerhoogste nood.
Als kinderen koorts hebben moeten ze door hun ouders opgehaald worden. Medicijnen geven wij in
principe wel met de volgende afspraken:





Voor medicijnen die via een arts voorgeschreven zijn moeten de ouders dit formulier
tekenen.
Het toedienen van een geneesmiddel door de leerkrachten geschiedt onder
verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor eventuele consequenties, die zich voordoen door de
toediening van de medicatie.
Voorbehoud: indien het ziektebeeld van dien aard is, dat er een levensbedreigende
situatie ontstaat als de medicatie door omstandigheden wordt vergeten, mag het
kind niet naar school gebracht worden.

De ouders van ...................................................... dienen het verzoek in tot het toedienen van de
volgende medicatie:

naam geneesmiddel _________________________________
dosering geneesmiddel _______________________________
tijdstip van toedienen ________________________________
wijze van toedienen (smeren, oraal) _____________________
startdatummedicatie*________________________________
einddatum medicatie* ________________________________
* indien van toepassing
Als voorwaarde voor het toedienen geldt het volgende:






Verzoeken via de directie.
De ouders tekenen en vullen het toestemmingsformulier medicijngebruik in.
Het medicijn wordt in de originele verpakking geleverd.
De bijsluiter is aanwezig, zodat deze direct door de leerkracht gelezen kan worden.
De leerkracht tekent voor ontvangst van het medicijn in de originele verpakking,
inclusief bijsluiter.

datum: ..................
Handtekening + naam leerkracht (voor
ontvangst):
Handtekening + naam ouder (voor
toestemming):

