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Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen  

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die 

meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten 

gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van 

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

 

 

De drie te onderscheiden situaties zijn:  

• De leerling wordt ziek op school  

• Het verstrekken van medicijnen op verzoek  

• Medische handelingen  

De eerste situatie laat de school en de leerkracht geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een 

ongeluk en de leerkracht moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde 

situatie kan ook de schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van 

medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling. 

Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij 

zich niet bekwaam acht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.   De leerling wordt ziek op school  

 

Regelmatig komt een leerling ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de schooluren last van 

hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan de leerling bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. 

Uitgangspunt moet zijn dat een leerling die ziek is,  naar huis moet. De  leerkracht/conciërge zal,  

in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de ouders om te overleggen wat er moet 

gebeuren Is er iemand thuis om de leerling op te vangen, door wie wordt de leerling gehaald of, 

moet hij/zij naar de huisarts, etc.?  

Ook wanneer een leerkracht inschat dat de leerling bij een eenvoudig middel gebaat is, dan is het 

gewenst om altijd eerst contact te zoeken met de ouders, waarna er toestemming gevraagd wordt.  

om een bepaald middel te verstrekken, bv paracetamol 

 

Als een ouder of aangewezen vertegenwoordiger niet te bereiken is,  blijft de school 

verantwoordelijk voor het kind en zal in overleg met Bhv er, of indien nodig huisarts,  handelen.   

 

2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 

 

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, antibiotica of zetpillen bij toevallen of een EPI pen.  Ouders vragen dan aan de  

leerkracht/conciërge of deze,  de middelen wil verstrekken. Er is dan (schriftelijke) toestemming 

van de ouders nodig. 

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist 

gebruik tot schade van de gezondheid van de leerling kunnen leiden. Er moet dan schriftelijk 

worden vastgelegd om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten 

worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Verder wordt de periode vastgelegd 

waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, de wijze van bewaren, opbergen en de wijze van 

controle op vervaldatum. Ouders en school geven hierdoor duidelijk aan wat zij van elkaar 

verwachten. 

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet 

regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik 

op school. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen 

komen brengen.  

 

De medicijnen worden 

-  in ontvangst genomen wanneer ze in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op 

naam van de betreffende leerling. 

- bijsluiter moet ingesloten zijn, zodat we op de hoogte zijn van eventuele bijwerkingen. 

- op een aftekenlijst kan aangegeven worden dat  het medicijn aan de betreffende leerling 

gegeven is. 

 

 



 
 

3. Medische handelingen en wettelijke regels 

 

Het is van groot belang dat een langdurig zieke leerling of een leerling met een bepaalde handicap 

zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. De leerling heeft contact met leeftijdsgenoten, neemt 

deel aan het normale leven van een school en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn 

handicap of ziek zijn. Het is van groot belang voor het psychosociaal welbevinden van de langdurig 

zieke leerling,  om indien mogelijk, naar school te gaan. 

 

Medische handelingen 

In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de leerkracht/conciërge  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 thuiszorgorganisatie  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 school gedaan.  

De school beoordeelt per medische handeling of ze hier in mee kunnen gaan.  

 

 

 

Aansprakelijkheid 

Technisch gezien vallen leraren niet onder de wet BIG. Deze geldt alleen voor medische - en 

paramedische beroepen. Soms worden leerkrachten  betrokken bij de zorg rond een zieke leerling 

en worden daarmee partners in zorg. In zo’n geval kan het voorkomen dat leerkrachten gevraagd 

worden om een medische handeling bij een leerling uit te voeren. Deze, niet alledaagse, positie 

van de leerkracht moet hierbij serieus genomen worden. De leerkracht moet een gedegen 

instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren.  Ook voor de verzekeraar van de school zal 

duidelijk zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formulier   

Verzoek tot het verstrekken van medicijnen door de school 

 

Ondergetekende verzoekt het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: 

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 onderstaande ziekte: 

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

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

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

 

Naam van het medicijn: 

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

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

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

 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

 ...........................................  uur 

 ...........................................  uur 

 ...........................................  uur 

 ...........................................  uur 

  

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): 

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

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

 

Dosering van het medicijn: 

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

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

Ook achterkant invullen 



 
 

 

Wijze van toediening: 

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

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

 

Wijze van bewaren: 

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

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

 

Controle op vervaldatum door:   ................................................................  (naam) 

  ................................................................  (functie) 

 

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de 

hieronder genoemde leerkracht/conciërge die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, 

toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen: 

 

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

Ouder/verzorger:  ....................................................................................................  

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

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

  

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

 

Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document ermee akkoord 

dat ‘KC Meander’ op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade 

dan ook die ontstaat door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel 

het nalaten daarvan of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het 

nalaten daarvan door een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of 

bewuste roekeloosheid. 

 

Medicijninstructie 

 

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op: 

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

Door: 

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

Functie:   .....................................................................   

Van:   .....................................................................  (instelling) 

 

Aan:  

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

Functie:  .....................................................................   

Van:  .....................................................................  (school en plaats) 

                     



 
 

formulier  

Verzoek tot het uitvoeren van medische handelingen door de school 

 

Ondergetekende verzoekt 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:  .......................................................................................  

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’: 

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

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

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

 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

 ...........................................  uur 

 ...........................................  uur 

 ...........................................  uur 

 ...........................................  uur 

 

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

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

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

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

Ook achterkant invullen 



 
 

 

Manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd: 

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

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

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

 

Eventuele extra opmerkingen: 

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

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

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

 

      

 

Instructie medisch handelen 

Instructie van de ‘medische handeling’ + controle op de juiste  

uitvoering is gegeven op:  

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

Door: 

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

Functie:   ............................................................  

Van:    ............................................................  (instelling) 

 

Aan:  

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

Functie:  ............................................................  

Van:    ............................................................ (school en plaats)    

           

   

Ondergetekende: 

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

Ouder/verzorger:  ...........................................................................................  

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

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

 

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

 

Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document ermee akkoord 

dat ‘KC Meander’ op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade 

dan ook die ontstaat door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel 

het nalaten daarvan of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het 

nalaten daarvan door een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of 

bewuste roekeloosheid. 


