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1. Inleiding  
Personeel op school wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die ziek worden 

tijdens de lesdag. Ook krijgen teamleiders en/of mentoren soms het verzoek van 

ouder(s)/verzorger(s) om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te 

dienen. Het is een wettelijke verplichting  

om hierover op school  afspraken vast te leggen. In dit protocol leest u de afspraken en 

voorwaarden voor het verstrekken van medicijnen en het uitvoeren van medische 

handelingen aan leerlingen van het Vechtdal College Ommen. Het protocol is enerzijds 

ter bescherming van de medewerkers op school (werk waarvoor je bent opgeleid) 

anderzijds ter bescherming van leerlingen (op de juiste manier medische zorg 

ontvangen). Voor de leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken over ouders 

wanneer wij ouder(s) en verzorger(s) bedoelen. 
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2. Algemeen 
Op het Vechtdal College Ommen zijn leerlingen met een medische hulpvraag van harte 

welkom wanneer zij zoveel mogelijk zelfstandig zijn in het toedienen van medicatie of het 

verrichten van medische handelingen. Het schoolpersoneel begeeft zich bij het 

verstrekken van medicijnen en met het verrichten van medische handelingen namelijk op 

een terrein waarvoor ze niet gekwalificeerd is.  

De volgende situaties zijn te onderscheiden en uitgewerkt: 

1. De leerling wordt ziek op school  

2. Het verstrekken van medicijnen  

3. Medische handelingen  

4. Noodsituaties en levensreddend handelen  

 

1. De leerling wordt ziek op school  
Regelmatig komt een leerling ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de 

schooluren last van bijvoorbeeld misselijkheid, hoofd- of buikpijn. Het Vechtdal College 

Ommen heeft de keuze gemaakt om in zo’n geval geen paracetamol of andere pijnstillers 

te verstrekken. Paracetamol kan immers het ziektebeeld onderdrukken, de leerling kan 

dus wel zieker zijn dan hij of zij oogt.  

 

In de meeste gevallen zal een leerling zelfstandig naar huis kunnen, tenzij er sprake is 

van heftige symptomen, of als er al bepaalde instructies of aanwijzingen vooraf bekend 

zijn over betreffende leerling. Een leerling gaat alleen zelfstandig naar huis nadat er 

overleg is geweest met de ouders. Om hieraan te kunnen voldoen dient de schoolleiding 

te beschikken over privé en zakelijke telefoonnummers van de ouders. Op het 

aanmeldingsformulier heeft u deze gegevens vermeld. Bij eventuele tussentijdse 

wijzigingen dient u dit zelf direct aan de mentor door te geven.  

 

2. Het verstrekken van medicijnen   
Leerlingen 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 pufjes voor astma, insuline bij diabetes, ritalin.  Meestal redden 

leerlingen in het voortgezet onderwijs zich hier zelf mee. Het Vechtdal College Ommen 

verstrekt dan ook geen medicijnen aan leerlingen.  

De verantwoordelijkheid voor het meenemen en innemen van de medicijnen ligt bij de 

leerling.   

 

3. Medische handelingen 
Ook een leerling met een chronische ziekte of een leerling met een bepaalde handicap 

moet zoveel mogelijk gewoon naar school kunnen gaan. De leerling heeft contact met 

leeftijdgenoten, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor 

niet de hele dag herinnerd aan zijn ziekte of handicap.  Wanneer echter voorbehouden 

medische handelingen nodig zijn mag dit op het Vechtdal College Ommen niet gedaan 

worden door schoolpersoneel. Een voorbeeld is het meten van de bloedsuikerspiegel bij 

suikerpatiënten door middel van een vingerprik of het geven van injecties. 
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Voorbehouden medische handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door BIG-

geregistreerde professionals. Schoolpersoneel valt niet onder de Wet BIG (Wet op 

beroepen in de individuele gezondheidszorg) en is niet bevoegd om medische 

handelingen te verrichten. Wel kunnen er afspraken worden gemaakt met een leerling en 

zijn/haar ouders/verzorgers om ervoor te zorgen dat de medische handeling op school 

kan worden verricht door bijvoorbeeld een medewerker van Thuiszorg of een 

wijkverpleegkundige.  

 

Buitenschoolse activiteiten  

Bij een uitzonderlijke situatie, zoals buitenschoolse activiteiten waarbij een leerling niet 

mee zou kunnen als er geen ‘voorbehouden medische handeling’ kan worden verricht 

door een personeelslid van school, neemt de directeur een besluit. Hij/zij kan 

bijvoorbeeld besluiten:  

- dat de risico’s van de uit te voeren medische handeling te groot zijn en de leerling 

helaas niet mee kan;  

- een personeelslid de medische handeling zal uitvoeren met een voor deze situatie 

verkregen bekwaamheidsverklaring, met toestemming van de ouders/verzorgers van de 

leerling, die schriftelijk is vastgelegd.  

 

4. Noodsituaties en levensreddend handelen  
Naast medicijnen, medisch handelen en een kind dat ziek wordt kunnen er noodsituaties 

ontstaan. De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie. Er 

zullen dan BHV-ers worden ingeschakeld en er zal indien nodig medicatie worden 

toegediend bijvoorbeeld bij een allergische reactie of epileptische aanval. 

Voor leerlingen die in noodsituaties specifieke medicatie nodig hebben is het van belang 

dat deze medicatie in tweevoud op school aanwezig is; in de tas van de leerling en bij het 

Loket op de eerste verdieping, een centrale plek binnen de school. Er kan een situatie 

ontstaan waarbij het kind doorgestuurd moet worden naar de Spoedeisende Hulp.  

Indien u medicatie afgeeft om toe te dienen bij een noodsituatie, vragen wij u het 

formulier  

‘Afspraken met betrekking tot het uitvoeren van medische handeling op school’ in te 

vullen en te ondertekenen (bijlage 1) 
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Bijlage 1      Afspraken met betrekking tot het uitvoeren van medische 

handelingen op school  
(alleen medicijnen voor noodsituaties)  

Ondergetekenden (ouders en school) verklaren de volgende afspraken met elkaar 

gemaakt te hebben met betrekking tot uitvoering van de zogenaamde „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: .............................................................................................................  

Afgesproken is, dat bij bovengenoemde leerling de voor hem/haar noodzakelijke 

medische handelingen (in noodsituaties) op school zullen worden uitgevoerd:  

Deze medische handeling bestaat uit:  

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

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

is nodig vanwege de ziekte:  

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

mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie  

(shock, allergie, acuut):  

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

............................................................................................................................ 
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De ouders tekenen ervoor dat zij:  

a. het formulier volledig naar waarheid invullen en een verklaring van de behandelend

 arts bijvoegen;  

b. het initiatief zullen nemen om met de personeelsleden (die na overleg met de   

directie vrijwillig hebben ingestemd om deze zorg op zich te nemen), in overleg te 

gaan om de wijze van toediening van het noodmedicijn te bespreken;  

c. het initiatief zullen nemen om minimaal één keer per drie maanden de voortgang 

met deze personeelsleden te bespreken;  

d. bij de start van een nieuw schooljaar contact zullen opnemen om de stand van 

zaken opnieuw te bespreken;  

e. direct contact op zullen nemen met de school bij verandering van de medische 

conditie van de leerling, het medicijn of bij verandering van de manier waarop het 

medicijn verstrekt moet worden of de medische handeling moet worden uitgevoerd;  

f. ervoor zorgen dat voldoende medicijn in oorspronkelijke verpakking (met etiket, 

voorschrift en de naam van de leerling) op school aanwezig zijn; 

g. zelf letten op de vervaldatum van de medicijnen;  

 

U, als ouders/verzorgers, zorgt ervoor de gegevens van dit formulier zolang uw kind bij 

ons op school zit actueel te houden en er zorg voor te dragen dat de noodzakelijke 

gegevens altijd op school beschikbaar zijn.  

 

Plaats: .................................................................................................................  

Datum: ................................................................................................................  

 

Ouder/verzorger:      Leerling: 

 

Naam: ................................................  Naam: .............................................  

 

Handtekening: ....................................  Handtekening: .................................. 

 

 


