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1. Inleiding
Leraren en ondersteunend personeel op onze scholen kunnen geconfronteerd worden met
leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals
hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leraren het
verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie
(bijv. voor ADHD, autisme, angsten, allergieën) toe te dienen.
Ook wordt er, zeker op de scholen waar leerlingen met fysieke beperkingen onderwijs
krijgen, werkelijk medisch handelen van leraren en ondersteunend personeel verwacht. Denk
hierbij aan het geven van sondevoeding, toedienen van een injectie, het prikken van een
bloedsuiker etc.
Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op
juridisch gebied. Met het oog op de gezondheid van de leerling is het van belang dat er in
deze situaties zorgvuldig gehandeld wordt door medewerkers volgens een vooraf
afgesproken protocol. Voorliggend protocol is de uitwerking van het beleid inzake medisch
handelen van de Onderwijsspecialisten.
De onderdelen in dit protocol zijn grotendeels overgenomen uit het standaard model protocol
medische handelingen op school opgesteld door de PO-Raad (2013) dat op zijn beurt
gebaseerd is op een protocol uit 2007 dat destijds tot stand kwam na overleg met:

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD);

Stichting Rechtsbijstand Gezondheidszorg (SRG);

Vereniging van Artsen (VVAA);

Nederlandse Vereniging Jeugdgezondheidszorg (NVJG);

Inspectie Jeugdgezondheidszorg (inspectie JGZ).
In dit protocol zijn formats voor een toestemmingsformulier, een bekwaamheidsverklaring en
uitvoeringsverzoek bijgevoegd. Scholen leggen deze ter ondertekening voor aan ouders en
aan de arts (in geval van een bekwaamheidsverklaring en uitvoeringsverzoek voor een BIGhandeling).
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2. Soorten medische handelingen op school
a.

Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt

Bijvoorbeeld het geven van medicijnen, dat kan zijn het geven van een ‘paracetamolletje’ of
andere medicijnen bijvoorbeeld een zetpil bij een epilepsieaanval, het behandelen van een
insectenbeet met bijvoorbeeld azaron, et cetera.
Medewerkers in dienst van of werkend onder verantwoordelijkheid van De
Onderwijsspecialisten verlenen medewerking aan het geven van medicijnen,
waarbij zij handelen volgens de stappen zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4.
b.

Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt

Dit zijn handelingen die beroepsmatig in principe alleen worden uitgevoerd door BIGgeregistreerde professionals.
Bijvoorbeeld het geven van injecties en het toedienen van sondevoeding. Dit zijn de
zogenaamde risicovolle handelingen, handelingen die bij de uitvoering van de handeling
risico’s meebrengen voor de cliënt als ze ondeskundig worden uitgevoerd.
Wie deze handelingen binnen de gezondheidszorg mogen uitvoeren, staat niet in de Wet op
de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschreven. Zij vallen echter wel
onder de Wet BIG, namelijk onder de noemer van het zorgvuldig handelen.
Omdat deze handelingen niet bij wet zijn beschreven is het hanteren van kwaliteit- en
zorgvuldigheidcriteria, en dus het hanteren van protocollen en zo nodig
bekwaamheidsverklaringen en het aanbieden van scholing zeer raadzaam.
Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen.
In de Wet BIG is bepaald dat het beroepsmatig verrichten van voorbehouden handelingen
alleen is toegestaan aan degenen die hiertoe ingevolge de wet bevoegd zijn. Alleen artsen
hebben volgens deze wet de zelfstandige bevoegdheid om voorbehouden handelingen uit te
voeren. Het is echter wel toegestaan dat een ander in opdracht van een zelfstandig
bevoegde (= arts) voorbehouden handelingen verricht.
Alleen onder strikte voorwaarden mag iemand die niet medisch bevoegd is (bijvoorbeeld een
leraar) een medische handeling waarvoor de wet BIG geldt uitvoeren.
Leraren/assistenten zijn enkel bevoegd om voorbehouden medische handelingen te
verrichten als zij hiertoe bekwaam worden geacht door de zelfstandig bevoegde arts. Deze
arts moet dan ook de leraar/assistent hebben geïnstrueerd. Artikel 35 Wet BIG geeft hiertoe
de mogelijkheid.
Het delegeren van het verrichten van deze medische risicovolle en voorbehouden
handelingen aan leraren of assistenten hanteren we dan ook met grote zorgvuldigheid.
Medewerkers in dienst van of werkend onder verantwoordelijkheid van De
Onderwijsspecialisten mogen medische handelingen (ook die waarvoor de wet BIG
geldt) verrichten mits zij dit zorgvuldig doen en volgens de strikte voorwaarden en
stappen zoals beschreven in hoofdstuk 5.
De schoolleiding bepaalt in overleg met ouders of aan de voorwaarden voldaan kan worden
en stelt vervolgens vast of het medewerking verleent aan het uitvoeren van een medische
(BIG) handelingen.
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Voor de individuele leraar geldt dat hij/zij mag weigeren medische handelingen (al dan niet
vallend onder de wet BIG) uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Dit is conform
het arbeidsrecht.
De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger
wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen.
Er zijn drie te onderscheiden situaties als het gaat om medisch handelen op school die in de
volgende hoofstukken worden uitgewerkt:

de leerling wordt ziek op school (hoofdstuk 3);

het verstrekken van medicijnen op verzoek (hoofdstuk 4) en

medische handelingen (zie hoofdstuk 5).
Alle bijlagen waarnaar verwezen wordt zijn ook los te vinden op het Digiplein – Loket –
Veilige school - Fysieke Veiligheid – Formulieren.
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3. De leerling wordt ziek op school
Indien een leerling ziek wordt of een ongeluk krijgt op school zal de leraar direct bepalen hoe
hij moet handelen. Regelmatig komt een leerling ’s morgens gezond op school en krijgt
tijdens de lesuren last van hoofd -, buik - of oorpijn. Ook kan de leerling bijvoorbeeld door
een insect gestoken worden. Een leraar verstrekt dan vaak -zonder toestemming of
medeweten van ouders- een ‘paracetamolletje’ of wrijft Azaron op de plaats van een
insectenbeet.
In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De
grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.
1. Uitgangspunt is dat een leerling die ziek is, naar huis moet.
De leraar neemt, in geval van ziekte, dus altijd contact op met de ouders om te
overleggen wat er moet gebeuren.
(Is er iemand thuis om het kind op te vangen? Wordt het kind gehaald? Moet het
naar de huisarts, moet het leerlingenvervoer afgezegd worden, etc.?).
2. Ook wanneer de leraar inschat dat de leerling met een eenvoudig middel geholpen
kan worden, zoekt hij altijd eerst contact met de ouders. De leraar (of de leerling
zelf) belt met de ouders en vraagt toestemming om een bepaald middel te
verstrekken.
3. Wanneer ouders of andere vertegenwoordigers niet te bereiken zijn dan geeft de
leraar, eventueel na overleg met een collega, zelf een eenvoudig middel (éénmaal per
dag).
De leraar zorgt dat de leerling op een rustige plek in de school kan verblijven.
Daarnaast moet hij inschatten of niet alsnog een arts geraadpleegd moet worden.
Let op:
 toename van pijn;
 misselijkheid;
 verhoogde ademhaling;
 toename zweten;
 verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen);
 verandering van huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur);
 verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid).
Raadpleeg bij twijfel altijd een (huis)arts. Dit geldt uiteraard ook wanneer de pijn
blijft of de situatie zich verergert. Handel alsof het je eigen kind is.

Ouders vullen bij aanmelding op school een verklaring in waarmee zij toestemming geven tot
bovengenoemde handelwijze. Op dit formulier (bijlage 1) kan tevens worden aangegeven
voor welke zaken de betreffende leerling overgevoelig is.
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4. Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal
malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld aan
pufjes voor astma, antibiotica, ritalin, zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie) of een
adrenaline auto-injector bij een allergische reactie. Meestal gaat het niet alleen om
eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de
gezondheid kunnen leiden. Ouders kunnen aan de schoolleiding en leraar vragen deze
middelen te verstrekken. Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk.
1. Ouders vullen aan het begin van elk schooljaar een verklaring in waarmee zij
toestemming geven tot het uitreiken of toedienen van medicijnen op verzoek (bijlage 2).
In deze verklaring is schriftelijk vastgelegd:
om welke medicijnen het gaat en waarvoor ze worden ingenomen;
hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend;
de periode waarin de medicijnen moeten worden verstrekt;
de wijze van bewaren, opbergen en de wijze van controle op de vervaldatum.
2. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen ouders en school over het medicijngebruik.
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een langere periode
moet regelmatig met de ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende
medicijngebruik op school. Een goed moment hiervoor is wanneer ouders een nieuwe
medicijnvoorraad komen brengen of tijdens een gepland gesprek.
3. Bij wijzigingen in bovenstaande zaken is het de verantwoordelijkheid van ouders dit tijdig
aan de leraar door te geven. Er dient dan een nieuw formulier door de ouders te worden
ingevuld.
4. Bewaar de medicijnen in een afgesloten (koel)kast.
5. Vermeld per leerling in de klassenmap de medische gegevens zodat ook een eventuele
invaller hiervan op de hoogte is. Een overzicht van medische gegevens wordt tevens bij
de administratie bewaard.
6. In het medisch handelingsprotocol (MLS) dat de school samen met de ouders opstelt,
staat nauwkeurig omschreven welke medicijnen wanneer op welke wijze toegediend
worden.
Enkele praktische adviezen:

wijs één persoon aan die verantwoordelijk is voor het beheer van de medicijnen

noteer, per keer, op een aftekenlijst (bijlage 5) dat je het medicijn ontvangen hebt van
ouders;

neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten
en uitgeschreven zijn op naam van de betreffende leerling;

lees goed de bijsluiter zodat je op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het
medicijn;

bewaar medicijnen in een afgesloten kast (koelkast indien dit nodig is). In géén geval
medicijnen bewaren in het bureau van de leraar. De bureaula gaat te vaak open en het
gevaar kan bestaan dat leerlingen de medicijnen kunnen meenemen;

noteer, per keer, op een aftekenlijst (bijlage 5) dat je het medicijn aan de betreffende
leerling gegeven hebt;
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als een leerling niet goed op een medicijn reageert of als er onverhoopt toch een fout is
gemaakt bij het toedienen van een medicijn, bel dan direct de huisarts of specialist in
het ziekenhuis;
bel bij een ernstige situatie1 direct het landelijk alarmnummer 112;
zorg er altijd voor dat je alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam,
geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van de leerling, het medisch
handelingsprotocol, de medicatie die is toegediend, welke reacties het kind vertoont en
eventueel welke fout is gemaakt.

5. Het verrichten van medische handelingen
Regelmatig, met name op onze scholen waar leerlingen met fysieke beperking onderwijs
krijgen, vragen ouders aan schoolleiding en leraren medisch handelingen te verrichten,
waarvoor de wet BIG geldt. Hierbij gaat het om zowel risicovolle als voorbehouden
handelingen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het uitzuigen van een
tracheacanule of het meten van de bloedsuikerspiegel door middel van een vingerprikje. In
tijdelijke situaties worden deze handelingen soms door een zorgondersteuner of de ouders
zelf op school verricht. Echter meestal gaat het om situaties die al langer bestaan, langdurig
of blijvend zijn. In deze gevallen doen ouders een beroep op schoolleiding.
1. De schoolleiding zorgt ervoor dat als een leraar/assistent medische handelingen
waarvoor de wet BIG geldt verricht, zij beschikt over een bekwaamheidsverklaring
(bijlage 3), een uitvoeringsverzoek en schriftelijke toestemming van de ouders
(bijlage 4).
2. Een arts (bij voorbehouden handelingen) of verpleegkundige (bij risicovolle
behandelingen) geeft de leraar/assistent gedegen instructie2 over hoe hij de
handeling moet uitvoeren.
3. Als de arts of verpleegkundige vaststelt dat de leraar de handeling naar tevredenheid
uitvoert, legt hij dit vast in een bekwaamheidsverklaring (bijlage 3).
4. Daarnaast stelt de behandelend arts een uitvoeringsverzoek op, waarin hij de leraar
opdracht tot handelen geeft.
5. De ouders geven schriftelijk toestemming voor het uitvoeren van de handelingen door
de leraar/assistent.
6. In het medisch handelingsprotocol (MLS) dat de school samen met de ouders opstelt,
staat nauwkeurig omschreven welke handelingen de leraar/assistent verricht en op
welke wijze. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit het formulier
Uitvoeren van medische handelingen (bijlage 4).
7. De leraar/assistent handelt volgens de werkwijze van het medisch
handelingsprotocol.

1

ook een ernstige allergische reactie is per definitie een medische noodsituatie

2

Instructie kan ook middels scholing/cursus aan groepen van leraren/assistenten
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Het volgen van bovenstaande stappen sluit niet uit dat de leraar of assistent aansprakelijk
gesteld wordt en vervolgd zou kunnen worden bij calamiteiten. Het betreft dan een
civielrechtelijke aansprakelijkheid. Zelfs als ouders de leraar/assistent toestemming hebben
gegeven tot het uitvoeren van medische handelingen bij hun kind kan de leraar/assistent
verantwoordelijk worden gesteld.
De risico´s die bij beroepsaansprakelijkheid verbonden zijn aan het verrichten van deze
medische risicovolle handelingen heeft De Onderwijsspecialisten voor haar werknemers bij de
verzekeringsmaatschappij meeverzekerd.
Enkele belangrijke aandachtspunten:
 een leraar/assistent die geen bekwaamheidsverklaring heeft kan bij onoordeelkundig
handelen aangesproken worden voor de aangerichte schade;
 het schoolbestuur is echter weer verantwoordelijk voor datgene wat de leraar doet.
Kan het College van Bestuur een bekwaamheidsverklaring van een arts of
geïnstrueerde vertegenwoordiger overleggen, dan kan niet bij voorbaat worden
aangenomen dat de schoolleiding onzorgvuldig heeft gehandeld;
 een leraar/assistent die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet
bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze handeling al een hele tijd niet heeft
verricht - mag deze handeling dan ook niet uitvoeren;
 een leraar/assistent die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts de
voorbehouden handelingen verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk
(betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). Het
schoolbestuur kan als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk
gesteld worden.
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Achtergrondinformatie
http://www.schoolenallergie.nl/
http://www.btsg.nl/infobulletin/voorbehouden.html
Begrippenlijst
Bekwaamheidsverklaring
Een leraar/assistent mag handelen in opdracht van een arts die hem bekwaam heeft
verklaard voor het uitvoeren van die medische handeling.
Het naar tevredenheid uitvoeren van een medische handeling wordt schriftelijk vastgelegd in
een bekwaamheidsverklaring. Op die manier wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid aan
kind, ouders, leraar/assistent en schoolleiding gewaarborgd. Ook voor de verzekeraar van de
school is op deze manier duidelijk dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld.

| Protocol Medisch Handelen

De Onderwijsspecialisten | College van Bestuur

Datum

14 december 2016
Pagina

10 van 25
Kenmerk

1612-0282

Bijlage 1
Formulier – toestemming handelwijze leerling wordt ziek op
school/tijdens schoolactiviteiten
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school of tijdens schoolactiviteiten ziek
wordt, zich verwondt, door een insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd
contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen,
personen.
Een enkele keer komt het voor dat deze niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet
zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’
pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
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Verklaring - Handelwijze leerling wordt ziek op school
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
Naam leerling
Geboortedatum
Naam ouder(s)/verzorger(s)
Telefoonnummer(s)
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts

Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:
Naam
Telefoon thuis
Telefoon werk
Telefoonnummer(s)

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:

Medicijnen, naam

Ontsmettingsmiddelen, naam
Smeerseltjes tegen
bijvoorbeeld insectenbeten,
naam:
Pleisters, naam
Overig, naam
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Het is zeer belangrijk dat bovenstaande gegevens actueel zijn.
Ik ben verantwoordelijk voor het zo spoedig doorgeven van veranderingen aan school.
Naam
Plaats, datum
Handtekening
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BIJLAGE 2
Formulier - medicatieverstrekking op verzoek
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming voor het verstrekken van medicijnen
aan uw zoon/dochter op school. Het kan gaan om dagelijkse medicatie, maar ook om
medicatie die bijvoorbeeld in bepaalde (nood)situaties gegeven moet worden.
De meeste medicatie reiken we uit aan de leerling en neemt de leerling zelf in. Het gaat dan
om pilletjes, tabletjes. Gebruik hiervoor Verklaring A Toestemming voor uitreiken.
Er bestaat ook medicatie die toegediend moet worden door de leraar of assistent. Denk
hierbij aan het inbrengen van een zetpil of het plaatsen van een epipen. Gebruik hiervoor
Verklaring B Toestemming voor toedienen.
Mocht u niet weten welk formulier u moet invullen, neem dan contact op met school.
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Verklaring A Toestemming voor uitreiken
Ondergetekende geeft toestemming voor het uitreiken van de hieronder omschreven
medicatie(s) op school door de leraar/assistent aan:
Naam leerling
Geboortedatum
Naam ouder(s)/verzorger(s)
Telefoonnummer(s)
Naam medicatie 1

Nodig in verband met

Uitreikvoorschriften
(hoeveelheid, tijden,
bijzonderheden)

Manier van bewaren

Controle op vervaldatum door

Naam medicatie 2

Nodig in verband met

Uitreikvoorschriften
(hoeveelheid, tijden,
bijzonderheden)

Manier van bewaren

Controle op vervaldatum door
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Naam medicatie 3

Nodig in verband met

Uitreikvoorschriften
(hoeveelheid, tijden,
bijzonderheden)

Manier van bewaren

Controle op vervaldatum door

Ik ben verantwoordelijk voor de informatie over de medicatie en voor het tijdig en correct
meegeven van de medicatie naar school. Alle medicatie geef ik mee in de originele
verpakking en met een naamsticker erop. Bij veranderingen in de medicatie vul ik een nieuw
formulier in.

Naam
Plaats, datum
Handtekening
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Verklaring B Toestemming voor toediening
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven
medicatie(s) op school door de leraar/assistent die daarvoor een medicijninstructie heeft
gehad aan:
Naam leerling
Geboortedatum
Naam ouder(s)/verzorger(s)
Telefoonnummer(s)
Naam medicatie 1

Nodig in verband met

Toedienvoorschriften
(hoeveelheid, tijden, wijze van
toedienen, bijzonderheden)

Manier van bewaren

Controle op vervaldatum door

Naam medicatie 2

Nodig in verband met

Toedienvoorschriften
(hoeveelheid, tijden, wijze van
toedienen, bijzonderheden)

Manier van bewaren
Controle op vervaldatum door
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Naam medicatie 3

Nodig in verband met

Toedienvoorschriften
(hoeveelheid, tijden,
bijzonderheden)

Manier van bewaren

Controle op vervaldatum door

Instructie voor medicijntoediening
Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op:
Door:
Naam
Functie
Evt. naam instelling

Aan:
Naam
Functie
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Ik ben verantwoordelijk voor de informatie over de medicatie en voor het tijdig en correct
meegeven van de medicatie naar school. Alle medicatie geef ik mee in de originele
verpakking en met een naamsticker erop. Bij veranderingen in de medicatie vul ik een nieuw
formulier in.
Naam
Plaats, datum
Handtekening
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Bijlage 3
Bekwaamheidsverklaring
Bekwaam uitvoeren van medisch risicovolle en voorbehouden handelingen (BIG)
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 leerling
Geboortedatum

Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor de leerling noodzakelijk wegens:
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De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop
de leerling op school aanwezig is.

De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode:

Ondergetekende:
Naam
Functie
Werkzaam bij
Plaats
Datum
Handtekening
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Bijlage 4
Formulier Uitvoeren van medische handelingen
Verklaring: Toestemming tot het uitvoeren van risicovolle en
voorbehouden medische handelingen (BIG)
Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenoemde ‘medisch risicovolle
en/of voorbehouden handeling’ op school bij:
Naam leerling
Geboortedatum
Naam ouder(s)/verzorger(s)
Telefoonnummer(s)
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Naam specialist
Telefoonnummer specialist
Naam medisch contactpersoon
Telefoonnummer

Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij de leerling nodig
is:

Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’:
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De ‘medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden:

De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven
situatie:

Manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd:

Eventuele extra opmerkingen:

Bekwaamheidsverklaring aanwezig (omcirkelen hetgeen van toepassing is):

ja / nee

Instructie medisch handelen
Instructie van de ‘medische handeling’ + controle op de juiste uitvoering is gegeven op:
Datum
Door:
Naam
Functie
Naam instelling
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Aan:
Naam
Functie
Naam en plaats school
Ondergetekende:
Naam ouder/verzorger
Plaats
Datum
Handtekening
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Bijlage 5
Aftekenlijst medicatie
Deel A Aftekenlijst binnengekomen medicatie
Laatste wijzigingsdatum:
Verantwoordelijk:

Groep:
Week:
Instructie:
Medicatie worden vanuit ouders (thuis) meegegeven naar school. Dit kan per dag, per week,
per X aantal weken.
Registereer de aangeleverde medicatie door het zetten van een paraaf in het betreffende
vakje van de medicatie.
Vaste medicatie
Naam leerling
Medicatie +

Ma

Di

Woe

Don

Vrij

Ma

Di

Woe

Don

Vrij

aantal/hoeveelheid óf
verpakking

Tijdelijke medicatie
Naam leerling
Medicatie +
aantal/hoeveelheid óf
verpakking
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Deel B Aftekenlijst uitreiken of toedienen van medicatie
Laatste wijzigingsdatum:
Verantwoordelijk:

Groep:
Week:

Instructie:
 Zet een paraaf in het tijdvakje als de medicatie gegeven is
 X = leerling is afwezig
Vaste medicatie
Naam leerling

Tijd

Medicatie +

Ma

Di

Woe

Don

Vrij

Ma

Di

Woe

Don

Vrij

Di

Woe

Don

Vrij

aantal/hoeveelheid

Noodmedicatie
Naam leerling

Tijd

Medicatie +
aantal/hoeveelheid

Tijdelijke medicatie en/of zelfzorgmiddelen (structureel)
Naam leerling
Tijd
Medicatie +
Ma
aantal/hoeveelheid
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