Protocol medicijngebruik op de Kinderkring.
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 pufjes voor
astma, antibiotica of andere pilletjes. (Zetpillen worden niet door leerkrachten toegediend!)
Ouders vragen dan of de leerkracht deze middelen wil verstrekken. In zo’n situatie is de toestemming
van de ouders nodig. Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen.
Hiervoor hebben wij een toestemmingsformulier.
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode dan zullen de
leerkrachten contact houden met ouders hierover conform een te maken afspraak.
Medicatie wordt bewaard op een afgesloten plek bij de leerkracht of in de koelkast van de
leerkrachten en nooit in de tas of het kastje/laatje van het kind. Een “pufje” zal hierop een
uitzondering kunnen zijn.
Indien bij ziekte van een leerkracht de groep opgedeeld wordt voor schooltijd, blijven de ouders
verantwoordelijk voor de overdracht van het medicijn gebruik. Indien onder schooltijd opgedeeld
wordt, is directie/MT verantwoordelijk. Daarom zal het formulier aangaande de toestemming voor
verstrekking in het team gedeeld worden.
Ouders moeten zich er van bewust zijn, dat het kan voorkomen dat de leerkracht een keer vergeet
het betreffende medicijn toe te dienen.
Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er
onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn, dan wordt onmiddellijk
een ouder gebeld, evt. gevolgd door bellen met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bij een
ernstige situatie wordt direct het landelijke alarmnummer 112 gebeld.
De leerkracht moet dan alle relevante gegevens bij de hand hebben, zoals: naam, geboortedatum,
adres, huisarts en / of specialist van het kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties het kind
vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij het uitvoeren van medische handelingen.
In hoogst uitzonderlijke gevallen kunnen ouders aan schoolleiding en leerkrachten vragen
handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen.
Te denken valt daarbij aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van
een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze handelingen niet door leerkrachten verricht,
maar door thuiszorg of de ouders zelf.
In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, kan door
de ouders wel eens een beroep op de schoolleiding en de leraren gedaan worden. Hier gaat altijd
een uiterst zorgvuldig overleg aan vooraf en moet toestemming van de arts verleend zijn. Tevens
moet een leerkracht een gedegen instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar
tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een
bekwaamheidsverklaring.
Ouders geven schriftelijk toestemming voor het uitvoeren van medische handelingen middels een
speciaal toestemmingsformulier.

Toestemmingsformulier medicatieverstrekking conform protocol de Kinderkring Woubrugge

Toestemmingsverklaring tot het verstrekken van medicijnen op verzoek
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven
medicijn(en) aan: _________________________________________________ (naam leerkrachten)
naam leerling: ___________________________________ geb.dat.: ______________________
adres: _________________________________ postcode en plaats: _________________________
naam ouder(s)/verzorger(s): _________________________________________________
telefoon thuis: ________________________

telefoon werk: _____________________

naam huisarts: ________________________

telefoon: _________________________

naam specialist: _______________________

telefoon: _________________________

De medicijnen zijn nodig voor:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Naam van het medicijn:
_______________________________________________________________________
Medicijn zit in de originele verpakking ja / nee
Medicijn is uitgeschreven op de naam van het kind ja / nee
Medicijn is afgegeven met bijbehorende bijsluiter ja / nee
Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:
_______________uur met een marge van ______________dosering _____________
_______________uur met een marge van ______________dosering _____________
_______________uur met een marge van ______________dosering _____________
Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wijze van toediening:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wijze en plek van bewaren:
_______________________________________________________________________
Handtekening: _____________________________________ datum: ______________
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