
 

 

 

 

 

 

RICHTLIJN ZIEKTE, MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 
Vastgesteld door het bevoegd gezag op 6 november 2018 

Ziekte op school 

Het kan voorkomen dat een leerling tijdens de schooluren ziek wordt en niet meer met de les kan mee-

doen. In dat geval belt de school de ouders en wordt besproken of de leerling wordt opgehaald of zelf 

naar huis mag. 

In het ergste geval heeft de leerling dringende hulp nodig. De eerste bekwame persoon ter plaatse ver-

leent eerste hulp tot er een BHV’er is opgeroepen. De BHV’ers zijn op te roepen via de receptie. De BHV’er 

verleent verdere hulp en belt indien nodig een ambulance. De ouders worden zo snel mogelijk op de 

hoogte gesteld. 

In gevallen waar geen dringende hulp nodig is, maar de gezondheid van de leerling wel duidelijk verslech-

terd, wordt de huisarts en de ouders gebeld. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Koorts 

• Benauwdheid 

• Kortademigheid 

• Ernstige misselijkheid 

• Ernstige menstruatiepijn 

 

Medicijnverstrekking 

Het uitgangspunt is dat een leerling zelf verantwoordelijk is voor het tijdig innemen van medicijnen. De 

school is niet verantwoordelijk voor het herinneren van een leerling of het toedienen van de medicijnen. 

In het uitzonderlijke geval dat een leerling niet zelf het medicijn kan innemen vanwege een medische 

beperking zorgt de school dat een handelingsbekwame medewerker het medicijn kan toedienen op de 

wijze die door de ouders op het formulier staat beschreven. Deze voorziening wordt slechts getroffen na 

het volledig invullen van het formulier bijgevoegd met een verklaring van de huisarts. 

De school verstrekt bij klachten van een leerling pijnstillers. De verstrekking gebeurt met terughoudend-

heid. 

Medische handelingen 

De school verricht geen medische handeling bij leerlingen, omdat dit in veel gevallen bepaalde expertise 

en bekwaamheid vereist. Bij dringende behoefte en noodzaak treedt de ouder in overleg met de school-

directeur. Eventuele voorzieningen zijn altijd gebaseerd op advies en een bekwaamheidsverklaring van 

een arts. 
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Aansprakelijkheid  

Bij het toedienen van medicijnen en eventuele medische handelingen houden de school en de verant-

woordelijke medewerker zich aan de instructies van de arts en de ouders. Deze handelingen worden met 

uiterste zorgvuldigheid verricht. 

De school accepteert geen aansprakelijkheid voor verwezenlijking van risico’s door verkeerde instructies, 

informatie die redelijkerwijs niet bij de school bekend had hoeven te zijn, beroepsfouten van een arts, 

gebrekkige informatievoorziening van een ouder of een arts.  

Handelingswijze 

Indien een ouder op het bijgevoegd formulier aangeeft dat medicijnverstrekking of medische handelin-

gen worden verlangd, dan wordt dit door de administratie in SOM verwerkt. De mentor/coach of bege-

leider van een leerling stelt de betrokken docenten of begeleiders hiervan op de hoogte. 
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