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Algemene opmerking 

VCOG heeft afspraken met zorgaanbieder Joling zorg. Zij nemen de medische zorg voor de leerlingen 

op zich. Voor scholen die op dit moment al een contract hebben met een andere zorgaanbieder geldt 

dat zij die afspraken kunnen voortzetten. Lopende contracten blijven dus bestaan. Op het moment 

dat er een contract opgezegd wordt, dan gaat die school ook een samenwerking aan met Joling zorg. 

Joling Zorg verzorgt ook trainingen op scholen bestaande uit de volgende onderdelen:   

- gebruik van een epi-pen 
- gebruik van noodmedicatie bij epileptische aanvallen 
- gebruik van een pufje bij benauwdheid 
- informatie over het herkennen van een hypo / hyper bij diabetes en hieruit volgende acties 
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Inleiding  
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die 
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn of buikpijn. Daarnaast krijgen 
leerkrachten steeds vaker het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen medicijnen toe te 
dienen die door de arts zijn voorgeschreven. In toenemende mate wordt ook daadwerkelijk medisch 
handelen van leerkrachten verwacht zoals het toedienen van een injectie.  
 
Leerkrachten voeren soms medische handelingen uit waarvoor zij niet bekwaam en/of bevoegd zijn. 
Dit brengt juridische en gezondheidsrisico’s met zich mee. Leerkrachten begeven zich dan op het 
terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van 
groot belang dat leerkrachten in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de 
vereiste bekwaamheid beschikken. Leerkrachten en directies moeten zich realiseren dat wanneer zij 
fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Daarom geeft VCOG in dit protocol1 aan hoe scholen dienen te handelen in deze situaties. 

 

In dit protocol onderscheiden we drie situaties:  

1. De leerling wordt ziek op school  

2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek  

3. Medische handelingen  

In de eerste situatie heeft de leerkracht geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de 
leerkracht moet direct bepalen hoe hij moet handelen. De wet BIG is namelijk niet van toepassing 
indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten 
en kunnen. Bij de tweede en de derde situatie kan het schoolbestuur er voor kiezen om leerkrachten 
wel of niet medewerking te laten verlenen aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van 
medische handelingen. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te 
voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.  
Op de volgende pagina’s worden de drie situaties beschreven.  
 
 
Directies zorgen er voor dat na inschrijving van de leerling de gegevens, zoals van bijlage 1a, op 
school aanwezig zijn op een voor ieder personeelslid bekende plek. De overige bijlagen die van 
toepassing zijn, worden volledig ingevuld en ondertekend en eveneens op een voor ieder 
personeelslid bekende plek bewaard.  
Het is raadzaam om een jaarlijkse overzichtslijst te maken met hierop vermeld de leerlingen met 
allergieën en/of noodmedicatie plus de bewaarplaats van de medicatie. Deze lijst moet worden 
bewaard op een plaats die snel toegankelijk is voor alle personeelsleden. 

 

 

 

 

 

1Dit protocol is gebaseerd op het ‘model standaardprotocol medische handelingen op scholen’ van de PO-raad.  
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1. De leerling wordt ziek op school 
 
Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de lesuren last van hoofd -,  
buik - of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect gestoken worden. Indien een leerling 
ziek wordt of een ongeluk krijgt op school moet de leraar direct bepalen hoe hij moet handelen. 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 er geen 
medicijnen (dus ook geen drogistenmedicijnen zoals paracetamol) worden verstrekt en dat een 
leerling die ziek is, naar huis moet.  
 
Wanneer worden ouders gewaarschuwd? 
De school zal, in geval van ziekte, altijd contact opnemen 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, moet het 
naar de huisarts etc.?). Let er op dat het zieke kind niet alleen wordt gelaten tijdens het regelen van 
opvang. Het uitgangspunt is dat leerkrachten geen medicijnen toedienen, dus ook geen paracetamol. 
Als dit toch is gebeurd, moeten de ouders hier dezelfde dag schriftelijk (per mail) van op de hoogte 
worden gebracht.  
 
Wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken 
zijn, blijft het kind op school. Het kind kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. 
De leerkracht moet inschatten of er een (huis)arts geraadpleegd moet worden. Raadpleeg bij twijfel 
altijd een arts. Zo kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting zijn van een 
veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft dan zaak het kind voortdurend te observeren. Bij aanhoudende 
klachten zal de school blijven proberen om contact te krijgen met de ouders of de te waarschuwen 
persoon die ouders hebben aangewezen.  
 
Formulier 1a (gegevens omtrent noodnummers, allergieën en toestemming van handelwijze bij 
ziekte) wordt ingevuld bij de inschrijving van het kind. Ouders zijn verantwoordelijk voor het 
doorgeven van wijzigingen zoals noodnummers.  
 
Wanneer schakelt school direct een arts in of belt het alarmnummer 112 (zie bijlage 6 ‘Richtlijnen 
handelen calamiteiten’)? 

- als een kind het plotseling benauwd krijgt 

- als een kind bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert 

- als een kind plotseling hoge koorts krijgt 

- als een kind plotseling ernstig ziek lijkt 

- als er een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden  
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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 op school. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, 
antibiotica of Ritalin. Het kan voorkomen dat ouders aan de directie en/of leerkracht vragen om deze 
middelen te verstrekken. Er wordt dan altijd eerst met de ouders overlegd of er een mogelijkheid is 
om het ritme van de te vertrekken medicatie zodanig te regelen, dat er geen medicatie op school 
gegeven hoeft te worden. Indien dit niet mogelijk is, schakelen ouders thuiszorg in om de medicatie 
te verzorgen. De thuiszorg maakt samen met de ouders afspraken over het verstrekken van de 
medicatie. De school is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een plek waar de 
medicatie bewaard kan worden. Dit betreft een afgesloten en veilige plaats, die voor leerlingen niet 
bereikbaar is. Deze bewaarplaats en afspraken over wat te doen bij afwezigheid van de persoon die 
de medicatie geeft, worden vastgelegd (bijlage 2). Leerkrachten geven dus ten alle tijden geen 
medicatie aan leerlingen. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind op de juiste tijd de juiste 
medicatie krijgt.  
 
 

2.1 Verantwoordelijkheden ouders: 

- Contact opnemen met de thuiszorg zodat de thuiszorg de medicatie op school kan 
verstrekken 

- Het afsprakenformulier omtrent de medicatieverstrekking invullen en ondertekenen. School 
direct op de hoogte stellen bij wijzigingen van de afspraken  

- Leerkrachten op de hoogte stellen van mogelijke bijwerkingen 
- Ervoor zorgen dat de thuiszorg beschikt over voldoende medicijnen met geldige vervaldatum 

in oorspronkelijke verpakking (met etiket, voorschrift en de naam van het kind)  
- In overleg met de school vastleggen wat de handelingswijze is, indien degene die de 

medicatie toedient afwezig is 
- Regelen (indien nodig) dat de medicatie toegediend wordt op een schoolexcursie, - uitje of –

kamp en tijdig met de groepsleerkracht bespreken hoe dit geregeld wordt 
 
 

2.3 Verantwoordelijkheden school: 

- Het afsprakenformulier omtrent de medicatieverstrekking invullen en ondertekenen  
- Een afgesloten en veilige, dus voor leerlingen niet bereikbare plaats, toewijzen aan de 

thuiszorg voor het bewaren van de medicatie 

 
Het toedienen van een pufje bij benauwdheid kan niet worden gedaan door de thuiszorg omdat het 
gebruik hiervan niet te voorspellen valt. Ouders kunnen schriftelijk toestemming geven (m.b.v. 
bijlage 4), zodat leerkrachten toch de ‘noodmedicatie’ mogen geven. Hiervoor is het wel noodzakelijk 
dat de leerkracht een instructie (door een BIG-geregistreerd persoon) heeft gevolgd en dat dit wordt 
vastgelegd met behulp van bijlage 5. Indien de leerling zelfstandig het pufje kan gebruiken en ouders 
hiervoor toestemming geven, wordt dit ook vastgelegd m.b.v. bijlage 4.  

  
Mocht een leerling niet goed op een medicijn reageren of er wordt onverhoopt een fout gemaakt bij 
de toediening van het medicijn, neemt de school direct contact op met de huisarts of de specialist in 
het ziekenhuis. Daarnaast wordt direct contact opgenomen met de ouders. Bij een ernstige situatie 
wordt het landelijke alarmnummer 112 gebeld. Zie bijlage 6 met richtlijnen.  
In alle gevallen moeten de volgende gegevens bij de hand zijn: 

- Naam 
- Geboortedatum 
- Adres 
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- Huisarts en/of specialist van de leerling 
- De toegediende medicatie 
- Reacties die de leerling vertoont / fout die is gemaakt 

 
 

3. Medische handelingen 
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 alledag op school en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap 
of ziek zijn.  
 

De directie en leerkrachten nemen met het uitvoeren van medische handelingen bepaalde 
verantwoordelijken op zich. De consequenties van die keuze zijn moeilijk te overzien. VCOG heeft 
daarom vastgelegd dat medische handelingen die onder de wet BIG vallen (zoals sondevoeding, het 
meten van de bloedsuikerspiegel door een vingerprikje of het toedienen van injecties) niet door 
leraren of andere personeelsleden worden uitgevoerd. De school zal indien nodig een ruimte 
beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de medische handeling en het bewaren van medicatie.  
 
Alle medische handelingen worden dus te allen tijde door ouders uitgevoerd of een door een 
verpleegkundige. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de thuiszorg. Met behulp van 
bijlage 3 worden de gemaakte afspraken hierover vastgelegd. Hierin staat ook beschreven hoe te 
handelen indien de aangewezen persoon niet verschijnt op het afgesproken tijdstip. Tijdens een 
schoolexcursie of –kamp geldt dat de ouders ervoor verantwoordelijk zijn dat de medische 
handelingen ook dan uitgevoerd worden. Dit kan niet door de leerkracht of andere personeelsleden 
worden gedaan. 
 

 
3.1 Diabetes 

Wanneer een leerling met diabetes wordt aangemeld op school, is het belangrijk dat er een gesprek 
plaatsvindt tussen ouders en school. Ouders geven informatie over wat zij verwachten dat hun kind 
aan zorg nodig zal hebben op school, aangevuld met informatie van de behandelend arts of 
verpleegkundige. De school geeft uitleg over dit protocol medisch handelen.  
De diabeteszorg wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. De zorg die betrokken is, is er voor 
verantwoordelijk dat de zorg voor de leerling goed, tijdig en voldoende wordt geregeld. De afspraken 
over de medische handelingen worden schriftelijk vastgelegd (bijlage 3). De school dient echter wel 
kennis te nemen van diabetes (bijvoorbeeld hoe je een hypo of hyper herkent) en hoe te handelen in 
een noodsituatie. Er dient een instructie plaats te vinden door een BIG-geregistreerde zorgverlener, 
wat wordt vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring (bijlage 5). Eventuele afspraken over 
noodmedicatie worden schriftelijk vastgelegd (bijlage 4).  
Injecteren is een voorbehouden handeling volgens de Wet BIG. Het toedienen van insuline met een 
injectiepen en het inbrengen/verwisselen van de naald/canule van een insulinepomp zijn vormen van 
injecteren. Leraren mogen dit dus niet doen.   
Het meten van bloedsuikerwaarden en het toedienen van insuline via een insulinepomp die al 
aangebracht is, zijn risicovolle handelingen (dus geen voorbehouden handelingen volgens de Wet 
BIG). Dit moet ook met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid worden uitgevoerd. VCOG kiest 
ervoor om dit ook uit te laten voeren door een verpleegkundige. Leerkrachten mogen dit dus ook 
niet doen. Indien de leerling zelfstandig zijn/haar bloedwaarde kan meten met behulp van een 
vingerprik en ouders geven hiervoor toestemming m.b.v. bijlage 3 dan mag de leerling dit zelf doen 
op school.  
Voor meer informatie omtrent diabetes bij leerlingen, zie: https://www.dvn.nl/leven-met-

diabetes/kinderen/school/voor-leerkrachten-en-begeleiders 

https://www.dvn.nl/leven-met-diabetes/kinderen/school/voor-leerkrachten-en-begeleiders
https://www.dvn.nl/leven-met-diabetes/kinderen/school/voor-leerkrachten-en-begeleiders
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3.2 handelen bij noodsituaties 

Het uitvoeren van een medische handeling in een noodgeval (bijvoorbeeld een anafylactische shock 
als allergische reactie) is een uitzondering. Voor het ‘handelen in noodsituaties’, geldt dat de Wet BIG 
niet van toepassing is. Een zwaar allergische leerling die in geval van een allergische reactie acuut 
moet worden behandeld met een epi-pen, omdat anders een levensbedreigende noodsituatie 
ontstaat, is te kwalificeren als handelen in een noodsituatie. Elke burger wordt in een noodsituatie 
geacht te helpen naar beste weten en kunnen, het nalaten van hulp bij levensgevaar is zelfs 
strafbaar. Dit neemt niet weg dat leerkrachten wel graag een instructie zouden willen ontvangen om 
zo goed mogelijk voorbereid te zijn, mocht zich onverhoopt een dergelijke noodsituatie voordoen. 
Daarnaast zal hierdoor niet snel sprake zijn van onzorgvuldig handelen, wanneer er goede afspraken 
zijn gemaakt (bijlage 4) met de ouders en leerkrachten weten hoe ze bijvoorbeeld een epi-pen 
moeten gebruiken door een instructie. Op deze manier wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid 
aan kind, ouders, leraar en directie gewaarborgd. Ook voor de verzekeraar van de school zal duidelijk 
zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld.  
VCOG kiest er dan ook voor dat (een aantal) leerkrachten een instructie krijgen van een BIG-
geregistreerd persoon voor het gebruik van een epi-pen en/of andere medicatie voor een 
noodsituatie. Dit wordt vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring (bijlage 5). Ouders bespreken met 
de leerkracht de noodmedicatie en geven deze noodmedicatie aan de leerkracht. Er wordt sterk 
aanbevolen om de noodmedicatie toe te dienen in aanwezigheid van een BHV-er. 
 
Verantwoordelijkheden omtrent een noodsituaties: 
 

Verantwoordelijkheden ouders: 

- In overleg met school elk schooljaar de gemaakte afspraken vastleggen (bijlage 4)  
- School op de hoogte brengen van de allergie: de verschijnselen, het medicijn, de 

bijwerkingen en wat exact gevraagd wordt indien de reactie zich voordoet 
- Zorgen dat noodmedicijnen met een geldige vervaldatum en in oorspronkelijke verpakking 

(met etiket, voorschrift en de naam van het kind) op school aanwezig zijn 
- Initiatief nemen om de instructie van het toedienen van het medicijn met de (nieuwe) 

leerkracht(en) te bespreken, dus bij de start van het schooljaar of bij wisseling van 
groepsleerkracht 

- Direct contact opnemen met school bij veranderingen van de medicijnen of verandering van 
de dosis 

- Regelen (indien nodig) dat de noodmedicatie kan worden toegediend op een schoolexcursie, 
- uitje of –kamp en tijdig met de groepsleerkracht bespreken hoe dit geregeld wordt. De 
leerkracht kan niet verantwoordelijk zijn voor het toedienen van de noodmedicatie, omdat 
hij/zij verantwoordelijk is voor de hele groep 

 

Verantwoordelijkheden school: 

- In overleg met ouders elk schooljaar de gemaakte afspraken vastleggen (bijlage 4)  
- Vastleggen (m.b.v. bijlage 4) wie de noodmedicatie in 1e instantie toedient en wie dit doet bij 

afwezigheid van de 1e persoon. Hierbij zorgt de directie ervoor dat zij op de hoogte is van 
welke leerkrachten bekwaam zijn en zich bekwaam voelen 

- Alleen medicatie aannemen die in de oorspronkelijke verpakking zit (met etiket, voorschrift 
en de naam van het kind) 

- Vastleggen waar het medicijn wordt bewaard (afgesloten plek die niet bereikbaar is voor 
leerlingen) en dit kenbaar maken aan alle teamleden 

- Kenbaar maken aan het hele team welke leerlingen allergieën hebben, wat de verschijnselen 
zijn en wat de remedie is  

- Een training laten verzorgen over het correct gebruik van noodmedicatie (epi-pen, 
noodmedicatie voor epilepsie, pufje en hypo/hyper herkennen en hieruit volgende acties) en 
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dit vast laten leggen in bekwaamheidsverklaringen (bijlage 5). Per handeling wordt een 
bekwaamheidsverklaring afgegeven. De afspraak hierbij is dat er dagelijks minimaal 1 à 2 
leerkrachten per bouw aanwezig moeten zijn die deze training hebben gevolgd. Aangeraden 
wordt om in ieder geval alle BHV-ers de training te laten volgen. Deze training wordt jaarlijks 
herhaald. Aan het hele team wordt vervolgens kenbaar gemaakt welke personeelsleden de 
training hebben gevolgd 

- Adequaat handelen als bij een calamiteit (112 en ouders bellen) 
 
 

3.3 wettelijke regels en aansprakelijkheid 

Zoals hierboven beschreven is, worden medische handelingen die onder de wet BIG vallen, niet door 
leraren of andere medewerkers van de school verricht.  
  
De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de 
Gezondheidszorg. De Wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt 
dus niet voor onderwijzend personeel. Bepaalde medische handelingen - de zogenaamde 
voorbehouden handelingen - mogen alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen kunnen 
deze medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich 
er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die 
handelingen te verrichten. Dit wordt vastgelegd met behulp van een bekwaamheidsverklaring 
(bijlage 5).  
 
Een leraar is en blijft verantwoordelijk voor zijn handelen, ook al heeft hij een 
bekwaamheidsverklaring van een arts. Hij kan hiervoor civielrechtelijk aangesproken worden. Het 
schoolbestuur is echter verantwoordelijk voor datgene wat de leraar doet. De leerkracht kan de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid dus in principe doorschuiven naar de werkgever. Kan het 
schoolbestuur een bekwaamheidsverklaring van een arts overleggen, dan kan niet bij voorbaat 
worden aangenomen dat de directie onzorgvuldig heeft gehandeld.  
De leerkracht kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn, als de leerkracht bijvoorbeeld niet bevoegd was 
om de medische handeling te verrichten of ernstig nalatig is geweest bij het verrichten van de 
medische handeling (bijvoorbeeld verkeerde medicijnen of een veel te hoge dosis geven), waardoor 
de leerling ernstige gezondheidsschade is berokkend.  
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Bijlage 1a: Gegevens bij inschrijving 
 

Gegevens omtrent noodnummers, allergieën en toestemming van handelwijze bij ziekte 

 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school 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 andere, door hen aangewezen, personen. Een enkele keer komt het voor dat deze 
personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal de school een zorgvuldige afweging 
maken en zo nodig contact opnemen met de huisarts. Door het invullen en ondertekenen van dit 
formulier, geeft u aan dat u hiermee akkoord bent. 
  
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:  
 

naam leerling:  .......................................................................................................................  

geboortedatum: ..............................................................................................................................  

adres:  ..............................................................................................................................................  

postcode en plaats:  ........................................................................................................................  

naam ouder(s)/verzorger(s):  .................................................................................................  

telefoon thuis:   ...............................................................................................................................  

telefoon werk:  ................................................................................................................................  

naam huisarts: .................................................................................................................................  

telefoon huisarts:   ...........................................................................................................................  

 

Te waarschuwen personen, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:  

 

naam:  ..............................................................................................................................................  

telefoon thuis:  ................................................................................................................................  

telefoon werk:  ................................................................................................................................  

 

naam:  ..............................................................................................................................................  

telefoon thuis:  ................................................................................................................................  

telefoon werk:  ................................................................................................................................  

 
z.o.z. 
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Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:  

 

Medicijnen: 
denk hierbij ook aan 
ontsmettingsmiddelen, 
smeerseltjes en pleisters 

 

 

Overig: 

 

 

 

 

 

overige zaken: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Ondergetekenden verklaren tenslotte dat: 
zij verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van veranderingen en deze direct zullen doorgeven aan 
de directie van de school. Zij erkennen dat het zeer belangrijk is dat deze gegevens actueel blijven, 
omdat de school anders handelingsverlegen is en niet adequaat kan handelen. 

 

naam: ...............................................................................................................................................  

ouder/verzorger van: ......................................................................................................................   

plaats: ..............................................................................................................................................   

datum: .............................................................................................................................................   

handtekening:  
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Bijlage 2: Afspraken omtrent medicatieverstrekking  
 

Verklaring: Afspraken omtrent medicatieverstrekking door ouders of derden   

Ondergetekenden verklaren onderstaande afspraken met elkaar te hebben gemaakt omtrent 
medicatieverstrekking door ouders of derden bij: 
 

naam leerling:  .......................................................................................................................  

geboortedatum: ...............................................................................................................................   

adres ................................................................................................................................................   

postcode en plaats: ..........................................................................................................................  

naam ouder(s)/verzorger(s): ..................................................................................................  

telefoon thuis: .................................................................................................................................  

telefoon werk: .................................................................................................................................   

naam huisarts: ………………………………………………………………… telefoon: .........................................  

naam specialist:………………………………………………………………...telefoon: .........................................    

 

De medicijnen zijn nodig voor (de ziekte): ………………………………………………………………….................  

 Naam van het medicijn:  ..................................................................................................................  

Toediening van het medicijn gebeurt door: 

(naam of organisatie) ………………………………………. (functie) ………………………………………………………. 
 
te bereiken op (telefoonnummer): …………………………………………………………………………………………… 

 
Gemaakte afspraken: 

- De medicatie wordt bewaard in .................................................................................... 
- Als degene die de medicatie zou toedienen, niet op de afgesproken tijd aanwezig kan zijn, 

stelt hij/zij de ouders daarvan direct op de hoogte. De ouder brengt vervolgens direct de 
school op de hoogte en informeert over de wijze waarop dan gehandeld gaat worden 

- Als degene die de medicatie zou toedienen, niet op de afgesproken tijd verschijnt zonder 
bericht, wordt de ouder telefonisch benaderd door de school en informeert de ouder de 
school over de wijze waarop dan gehandeld gaat worden 

- De ouder houdt bij of de medicatie op de juiste tijd wordt toegediend 
- De ouder stelt de leerkracht op de hoogte van mogelijke bijwerkingen 
- De ouder zorgt er voor dat de thuiszorg beschikt over voldoende medicijnen  
- De ouder zorgt ervoor dat de medicatie ook toegediend wordt wanneer de klas een 

uitstapje/excursie/schoolkamp heeft en overlegt tijdig met de groepsleerkracht hoe er 
gehandeld wordt 
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- De ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om de gegevens van dit formulier, zolang 
het kind bij ons op school zit, actueel te houden en er zorg voor te dragen dat de 
noodzakelijke gegevens altijd op school beschikbaar zijn. Het is van groot belang dat de 
gegevens actueel blijven. Ouders/verzorgers verklaren om die reden dan ook dat zij 
veranderingen direct zult doorgeven aan de directie van de school 
 

 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen en/of afspraken: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bovenstaande werd afgesproken op …………………………………………………... (datum) 

te ……………………………………………………………………………………………….……..… (plaats) 

 
 

Ouder/verzorger 

naam: ………………………………………………………………………. 

handtekening: 

 

 

Namens de school 

De directeur 

naam: …............................................................................... 

handtekening:   
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Bijlage 3: Afspraken over het uitvoeren van medische handelingen 
 

Afspraken over het uitvoeren van medische handelingen:  

Ondergetekenden verklaren onderstaande afspraken met elkaar te hebben gemaakt met betrekking 
tot het uitvoeren van de medische handeling op school bij:  

 
naam leerling: . .....................................................................................................................  

geboortedatum:. ..............................................................................................................................   

adres: . .............................................................................................................................................  

postcode en plaats:. .........................................................................................................................  

naam ouder(s)/verzorger(s): . ........................................................................................................   

telefoon thuis: .................................................................................................................................  

telefoon werk:. ................................................................................................................................   

naam huisarts: …………………………………………………………………. telefoon: ........................................  

naam specialist:………………………………………………………………...telefoon: .........................................    

naam medisch contactpersoon:. …………………………………………telefoon:.........................................   

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

  .........................................................................................................................................................   

 Omschrijving van de uit te voeren medische handeling:  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................   

Aankruisen wat van toepassing is: 

 De medische handeling moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijd(en):  

…… uur / …… uur / …… uur / ……uur  

Of:  

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

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

  De medische handeling wordt uitgevoerd door:  

(naam of organisatie) ………………………………………. (functie) ……………………………………………………….  
 
te bereiken op (telefoonnummer): …………………………………………………………………………………………… 
z.o.z. 
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Gemaakte afspraken: 
- De medische handeling vindt plaats in .................................................................................... 
- Als degene die de medische handeling zou verrichten, niet op de afgesproken tijd aanwezig 

kan zijn, stelt hij/zij de ouders daarvan direct op de hoogte. De ouder brengt vervolgens 
direct de school op de hoogte en informeert over de wijze waarop dan gehandeld gaat 
worden 

- Als degene die de medische handeling zou verrichten, niet op de afgesproken tijd verschijnt 
zonder bericht, wordt de ouder telefonisch benaderd door de directie en informeert de 
ouder de school over de wijze waarop dan gehandeld gaat worden 

- De ouder houdt bij of de medische handeling op de juiste tijd plaatsvindt 
- De ouder zorgt ervoor dat de medische handeling ook uitgevoerd wordt wanneer de klas een 

uitstapje/excursie/schoolkamp heeft en overlegt tijdig met de groepsleerkracht hoe dit er 
gehandeld wordt 

- De ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om de gegevens van dit formulier, zolang 
het kind bij ons op school zit, actueel te houden en er zorg voor te dragen dat de 
noodzakelijke gegevens altijd op school beschikbaar zijn. Het is van groot belang dat de 
gegevens actueel blijven. Ouders/verzorgers verklaren om die reden dan ook dat zij 
veranderingen direct zult doorgeven aan de directie van de school 
 

 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen en/of afspraken: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bovenstaande werd afgesproken op …………………………………………………... (datum) 

te ……………………………………………………………………………………………….……..… (plaats) 

 
 

Ouder/verzorger 

naam: ………………………………………………………………………. 

handtekening: 

 

 

Namens de school 

De directeur 

naam: …............................................................................... 

handtekening:   
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Bijlage 4: Afspraken over het toedienen van noodmedicatie bij een 

noodgeval 

 
Afspraken over het toedienen van noodmedicatie bij een noodgeval 

Ondergetekenden verklaren onderstaande afspraken met elkaar te hebben gemaakt over het 
toedienen van noodmedicatie bij een noodgeval op school bij:1 

naam leerling: . ......................................................................................................................  

geboortedatum:. ..............................................................................................................................   

adres: . .............................................................................................................................................  

postcode en plaats:. .........................................................................................................................  

naam ouder(s)/verzorger(s): . ........................................................................................................   

telefoon thuis: .................................................................................................................................  

telefoon werk:. ................................................................................................................................   

naam huisarts: …………………………………………………………………. telefoon: ........................................  

naam specialist:………………………………………………………………...telefoon: .........................................    

 
Beschrijving van de aandoening waarvoor de noodmedicatie bij een noodsituatie noodzakelijk is:  

  .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

  
Omschrijving van de noodsituatie (o.a. de kenmerken/verschijnselen van een allergische reactie) 
waarin de noodmedicatie moet worden toegediend: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................   

Naam van de noodmedicatie:  .........................................................................................................  

Dosering van de medicatie: ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 VCOG is niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het door haar 
personeel (op juiste wijze) toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel 

 
z.o.z. 
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Wijze van toediening/inname: …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toediening van de medicatie gebeurt door: 

In 1e instantie door:     …………………………………………………..  functie: …………………………………………………… 

Indien afwezig, door:   …………………………………………………..  functie: …………………………………………………… 

3e persoon:                    …………………………………………………..  functie: …………………………………………………… 

Wijze van bewaren: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gemaakte afspraken: 

- Ouders zorgen ervoor dat de noodmedicatie met een geldige vervaldatum en in 
oorspronkelijke verpakking (met etiket, voorschrift en de naam van het kind) op school 
aanwezig is 

- Ouders geven de school c.q. de hierboven genoemde personen die daarvoor een 
bekwaamheidsverklaring hebben, toestemming voor het toedienen van de 
noodmedicatie 

- Ouders/verzorgers geven eventuele veranderingen met betrekking tot de noodmedicatie 
direct door aan de directie van de school 

- De school zorgt ervoor dat de noodmedicatie op een afgesloten plaats bewaard wordt 
- De personeelsleden handelen adequaat bij een calamiteit (112 en ouders bellen) 

 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen en/of afspraken: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bovenstaande werd afgesproken op …………………………………………………... (datum) 

te ……………………………………………………………………………………………….……..… (plaats) 

 
Ouder/verzorger 

naam: ……………………………………………………………………………    

 

handtekening: 

 

Namens de school 

De directeur 

naam: …...............................................................................  

 

handtekening:   
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Bijlage 5: Bekwaamheidsverklaring uitvoeren van medische handelingen  

 
Uitvoeren van medische handelingen  

Verklaring: Bekwaam uitvoeren van medische handelingen  

  

Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling(en):  

 .........................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................   

verklaart dat,  

(naam werknemer): .........................................................................................................................  

functie:  ............................................................................................................................................  

werkzaam bij: ...................................................................................................................................   

na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling(en) 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:  

 .........................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................   

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 6: Handelen bij calamiteiten 

 

Richtlijnen  

Indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van het toedienen van medicijnen of het uitvoeren 
van een medische (BIG) handeling bij een kind, volgen hieronder richtlijnen: 

  
- Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en probeer het 

gerust te stellen  

 
- Waarschuw een volwassene (liefst en BHV-er) voor bijstand (of laat één van de kinderen een 

volwassene ophalen, waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet 
zeggen)  

 
- Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind  

 
- Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112  

 
- Geef door naar aanleiding van welk medicijn of ‘medische’ handeling de calamiteit zich heeft 

voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt)  

 
- Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat ze direct door 

iemand opzoeken) zoals:  
o Naam van het kind.  
o Geboortedatum.  
o Adres.  
o Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen persoon.  
o Naam + telefoonnummer van huisarts c.q. specialist.  
o Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.  

 
- Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon):  

o Leg kort en duidelijk uit wat er gebeurd is.  
o Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.  
o In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan.  
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Bijlage 7: voorbeeldtekst schoolgids 

 

Medisch handelen 
Leerkrachten krijgen regelmatig te maken met leerlingen die klagen over pijn, zoals 
hoofdpijn of buikpijn, die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Ook krijgt de 
leerkracht steeds vaker het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen de door een 
arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling uit te voeren. Op 
school worden geen medicijnen uitgedeeld en worden geen medische handelingen 
uitgevoerd. Het verstrekken van medicatie en het uitvoeren van alle medische handelingen 
is uitbesteed aan Joling Zorg. Zij stemmen met u af wat er nodig is voor uw kind en komen 
op school om de medicatie te verstrekken. Daarnaast ondertekenen school en 
ouders/verzorgers gezamenlijk afspraken over de medicatie en/of medische zorg. Er zijn 
geen kosten aan verbonden bij een indicatiestelling, deze zorg valt onder de 
basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Ouders zijn er voor verantwoordelijk dat 
hun kind ook de (nood)medicatie krijgt als de groep op een uitje/excursie gaat. Zij melden 
tijdig bij de groepsleerkracht hoe dit zal gebeuren.  

 

 


