Protocol medicijnbeleid

Vooraf
In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt
het aantal medicijngebruikers toe. Het komt voor dat kinderen ook overdag, dus tijdens schooltijd, medicijnen in
moeten nemen. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en/of verzorgers en school. Daarom
heeft de KJS een medicijnbeleid opgesteld.
Uitgangspunten medicijnbeleid







Het verantwoord omgaan met medicijnen is voor alle betrokkenen van belang;
De verantwoordelijkheid van medicijngebruik ligt primair bij ouders en/of verzorgers;
Kinderen die medicijnen gebruiken dienen een zo normaal mogelijk schoolleven te leiden;
Onder medicijnen worden zowel door een arts voorgeschreven geneesmiddelen als
zelfzorggeneesmiddelen verstaan.
Ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van
handelingen van de school.
Een leerkracht die zich niet competent voelt voor het uitreiken van medicijnen kan dit aangeven bij de
directie. Er zal dan moeten worden bekeken wie het toedienen van medicijnen kan overnemen.

Uitvoering
 Ouders geven schriftelijk aan de directie door dat medicijngebruik tijdens schooltijd noodzakelijk is (zie
formulier medicijngebruik als bijlage);
 Indien het kind niet in staat is zelf medicijngebruik toe te passen en de toediening onder schooltijd
dient te geschieden, dan kunnen ouders de leerkracht verzoeken hierbij behulpzaam te zijn;
 Het bewaren van de medicijnen is de verantwoordelijkheid van de leerkracht / medewerkers.
 Ouders dienen in bovengenoemde situatie schriftelijk het volgende te melden: welk medicijn en voor
welke aandoening, dosering, tijdstip, wijze van toediening en bewaarcondities.
 Ouders blijven verantwoordelijk voor het medicijngebruik; zij moeten wijzigingen op tijd doorgeven
middels het formulier;
 Leerkrachten mogen niet op eigen initiatief medicijnen aan kinderen geven. In verband met mogelijk
allergische reacties geven wij alleen zelfzorgmiddelen (zoals paracetamol) na schriftelijke toestemming
van de ouders of na telefonisch overleg. Bij twijfel wordt altijd de huisarts geraadpleegd;
 Het formulier “medicijngebruik” dient door de ouders alsmede de directie en betrokken
groepsleerkrachten ondertekend te worden. Bovendien dienen de ouders schriftelijk te verklaren dat zij
op de hoogte zijn van het medicijnbeleid van de school;
 In de school zijn afgesloten kastjes waar de medicijnen bewaard worden, uitgezonderd de medicijnen
die in de koelkast moeten liggen;
 Alleen medicijnen waar de naam van het kind opstaan worden geaccepteerd. De medicijnen zitten in
een doosje met naam per dag of per week;
 De kinderen moeten hun medicijnen inleveren, ze mogen niet in hun broodtrommel of tas bewaard
worden. De bewaarwijze wordt aangegeven op het formulier;
 Er worden geen medicijnen verstrekt zonder toestemmingsformulier.
Enkele praktische adviezen
 Controleer de uiterste gebruiksdatum voor toediening.
 Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis toepassen.
 Lees goed de bijsluiter, zodat je op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen.
 Bewaar het geneesmiddel indien nodig in de koelkast (in een goed afgesloten bewaardoos) of in een
afgesloten kast, buiten het bereik van kinderen en/of onbevoegden.
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Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd?
Als een kind duidelijk ziek is, neemt de school contact op met de ouders met het verzoek om het kind op te
halen. Belangrijk is om te melden waarom het kind niet kan blijven, af te spreken hoe laat de ouders komen en
wat er tot die tijd met het kind gebeurt. Wanneer ouders of door de ouders aangewezen vertegenwoordigers,
niet te bereiken zijn, kan het kind niet naar huis gestuurd worden.
Calamiteiten ten gevolge van het toedienen van medicijnen
Als er ten gevolge van het toedienen van medicijnen aan een kind een calamiteit voordoet dan moet er direct
contact worden opgenomen met de huisarts en/of specialist van het kind. Bel bij een ernstige situatie direct het
landelijk alarmnummer 112.










Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven, observeer het kind en probeer het gerust te stellen.
Waarschuw een volwassene 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, specialist of 112.
Geef door naar aanleiding van welk medicijn of “medische” handeling de calamiteit zich heeft
voorgedaan.
Zorg ervaar dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt, of laat ze direct door iemand
opzoeken, zoals: naam van het kind, geboortedatum, adres, telefoonnummers van ouders, naam en
telefoonnummer huisarts, ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.
Bel ouders en bij geen gehoor een andere door de ouders aangewezen persoon.
Leg duidelijk uit wat er gebeurd is en vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan of gezegd.
Geef in geval van ziekenhuisopname door naar welk ziekenhuis het kind is.

Waar vind ik dit formulier en wat moet ik ermee doen?
1.
2.
3.
4.
5.

Op de site van de KJS bij  ‘downloads’.
Een ingevuld exemplaar door de partijen laten ondertekenen.
Een kopie krijgt u mee naar huis.
De leerkracht zorgt voor een gescand exemplaar in ParnasSys: digitaal leerlingdossier.
En bewaart de papieren versie in de groepsmap.
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Formulier medicijngebruik
Naam kind:
Groep:
Geboortedatum:
Datum start medicijngebruik:
Datum beëindiging
medicijngebruik:

Naam medicijn:
Voorgeschreven door:
Voor welke aandoening:
Vorm:

Tablet / drank / pil / anders,

Wijze van inname:

Met water / zonder water / voor het eten / tijdens het eten/ na het eten

Dosering:
Tijdstip van toediening
Frequentie

1 x per dag / 2 x per dag / anders,

Bewaarcondities:

Koelkast / donker / maakt niet uit / anders,

Bewaking inname:

Kind / leerkracht / anders,

Verklaring ouder(s)/verzorger(s):
Ik ben op de hoogte van het medicijnenbeleid van de school.
Ik ga er wel / niet mee akkoord dat de ziekte onder personeelsleden bekend is.
Eventuele opmerkingen, aanvullingen:

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):

Akkoord school
Handtekening groepsleerkracht:

Handtekening directeur:
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Beleid medische handelingen KJS
Vooraf
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
een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn.
Medische handelingen
In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die
vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de
bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze
handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er
sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de schoolleiding
en de leraren gedaan. De school is niet verplicht om medische handelingen uit te voeren. Ouders kunnen het
niet als een recht opeisen. De directie van de KJS staat achter medewerkers die deze verantwoordelijkheid op
zich willen nemen en stelt hier voorwaarden aan.
•

Ouder moeten voor dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming geven. Dit kan op het
bijgevoegde formulier.

•

Een leraar verricht alleen een medisch handeling op basis van vrijwilligheid;

•

De directeur geeft alleen toestemming aan een leerkracht om de instructie van bekwaamheid voor de
medische handeling te volgen als hij hiervan overtuigd is dat hij/zij dat op basis van vrijwilligheid doet;

•

De directeur geeft alleen toestemming aan de leerkracht voor medische handelingen als de leerkracht
dat op basis van vrijwilligheid doet en als hij/zij beschikt over een bekwaamheidsverklaring die
getekend is door een arts.

Wettelijke regels en aansprakelijkheid
Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De desbetreffende
arts moet dan weten dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te
verrichten. Een leraar moet een goede instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar
tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk door een arts vastgelegd in een
bekwaamheidsverklaring. Een leraar die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen
verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk
(mishandeling). Het schoolbestuur kan als werkgever eveneens civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk
worden gesteld.
•

De KJS stelt daarom als uitdrukkelijke voorwaarde dat medewerkers alleen medische handelingen
uitvoeren als zij beschikken over een bekwaamheidsverklaring van een arts.
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Verklaring toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen
Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenoemde ‘medische handeling’ op school en is
op de hoogte van het beleid rond medisch handelen.
Naam leerling:
Geboortedatum:
Naam ouder(s)/verzorger(s):
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Naam huisarts:
Telefoon huisarts:
Naam specialist:
Telefoon specialist:
Naam medisch contactpersoon:
Telefoon medisch contactpersoon:
Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij de leerling nodig is:

Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’:

De ‘medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden:
________________________________ uur
________________________________ uur
________________________________ uur
________________________________ uur
De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie:
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Manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd:

Eventuele extra opmerkingen:

Bekwaamheidsverklaring aanwezig ja/nee
Instructie is gegeven van de "medische handeling" en controle op de juiste uitvoering is gegeven door:
Naam:
Functie:
Instelling
Datum:
Instructie is gegeven van de “medische handeling” is gegeven aan:
Naam:
Functie:
School:
Datum:
Ondertekening ouder(s)/verzorger(s)
Naam:
Ouder/verzorger van:
Plaats:
Datum:
Handtekening

Ondertekening school
Naam directeur :
School:
Plaats:
Datum:
Handtekening
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Verklaring bekwaam uitvoeren van medische handelingen
Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling

verklaart dat,
Naam:
Functie:
School:
Datum:
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:

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:
Instelling
Plaats
Datum:
Handtekening
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