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Kwaliteitskaart medische handelingen Het 
Rondeel 
Basisschool Het Rondeel, verklaart het voorliggende kwaliteitskaart van toepassing op het 

gebied van medische handelingen op basisschool Het Rondeel.  

Algemeen 

Professionals op Het Rondeel worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen 

over pijn die meestal eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn 

of  pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen professionals in toenemende mate het 

verzoek van ouder(s) en over verzorgers(s) om hun kind door de arts voorgeschreven  

medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van de 

professional verwacht zoals het geven van voeding, toedienen van medicatie, het prikken 

van een bloedsuiker etc. Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s 

met zich mee, ook op juridisch gebied.  Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld 

wordt volgens vooraf  afgesproken en ondertekend protocol.  

Dit protocol is bedoeld als leidraad voor alle professionals binnen Het Rondeel. Het is 

gebaseerd op het protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ 

opgesteld door de GGD, 2016. 

 

 



Pg. 02 
 

Soorten medische handelingen op Het Rondeel  
   

 

 
 

Soorten medische handelingen op Het 
Rondeel 

Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt 

Het geven van medicatie, bijvoorbeeld het geven van een ‘paracetamol’ of  andere 

medicijnen bijvoorbeeld een zetpil bij een epilepsieaanval, net behandelen van een 

insectenbeet met bijvoorbeeld Azaron. 

Medicijnverstrekking en medisch handelen 

Professionals op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over 

pijn die meestal niet eenvoudige meiddelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn 

of  pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het 

verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven 

medicijnen toe te dienen.  

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal 

verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zijn niet 

gekwalif iceerd zijn. Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang dat 

zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste 

bekwaamheid beschikken.  

Er zijn drie te onderscheiden situaties: 

• Het kind wordt ziek op school 

• Het verstrekken van medicatie op verzoek 

• Medische handelingen 

De eerste situatie laat de professional geen keus. Het kind wordt ziek of  krijgt een ongeluk 

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

situatie kan de schoolleiding (MT) kiezen of  zij wel of  geen medewerking verleent aan het 

geven van medicijnen of  het uitvoeren van een medische handeling. Zoals eerder gezegd 

geld voor de individuele professional dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren 

waarvoor hij zich niet bekwaam acht.  

Het kind wordt ziek op school: 

Indien een leerling ziek wordt of  een ongeluk krijgt op school moet de professional direct 

bepalen hoe hij moet handelen. Regelmatig komt een kind ’s morgens gezo nd op school en 

krijgt tijdens de lesuren last van hoofd-, buik-, of  oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door 
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een insect gestoken worden Een professional verstrekt dan vaak – zonder toestemming of  

medeweten van ouders- een paracetamol’ of  wrijf t Azaron op de plaats van een 

insectenbeet. 

In zijn algemeenheid is de professional niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De 

grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat 

een kind dat ziek is, naar huis moet.  School zal, in geval van ziekte, altijd contact op 

moeten nemen met de ouders om te overleggen wat er dient te gebeuren (op Het Rondeel 

laten wij een kind nooit alleen naar huis gaan). 

Als een ouders of  aangewezen vertegenwoordiger niet te bereken is, blijf t  de school 

verantwoordelijk voor het kind en zal in overleg met een BHV-er, of  indien nodig een 

huisarts handelen. 

Van belang is dat de medewerker het kind voortdurend blijf t observeren.  

Enkele zaken waarop gelet moet worden: 

• Toename van pijn 

• Misselijkheid 

• Verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen) 

• Verandering van huid (bijvoorbeeld erg bleke of  hoogrode kleur) 

• Verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid) 

De professional is geen arts en zal bij twijfel altijd een (huis) arts raadplegen. Dit geldt 

met name wanneer de pijn blijf t of de situatie verergert.  De zorgvuldigheid die de 

professional hierbij in acht moet nemen is dat deze handelt alsof  het zijn eigen kind is.  

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 les- en/of  opvanguren. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan puf jes voor astma, medicatie voor de concentratie of  antibiotica. Ouders 

kunnen aan de schoolleiding en professional vragen deze middelen te verstrekken. 

Schriftelijk toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk (zie bijlage 1: verzoek tot 

het verstrekken van medicijnen). Een formulier is op te halen bij de administratie. 

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

gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Daarom leggen we 

schrif telijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze 

moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Ook leggen we de 
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periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt. Ouders geven hierdoor 

duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de professional verwacht opdat zij op  hun beurt 

weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het 

gaat om m het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig 

met ouders/verzorgers overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende 

medicijngebruik op Het Rondeel. Een goed moment om te overleggen is als 

ouders/verzorgers een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.  

Enkele praktische adviezen: 

• Neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking 

zitten, een bijsluiter aanwezig is en uitgeschreven zijn op naam van het betref fende 

kind.  

• Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van 

het medicijn. 

• Noteer, per keer, op een af tekenlijst dat u het medicijn aan het betref fende kind 

gegeven heef t. 

• Als een kind niet goed op een medicijn reageert of  als er onverhoopt toch een fout is 

gemaakt bij het toedienen van een medicijn, bel dan direct de huisarts of  specialist 

in het ziekenhuis. 

• Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112 

• Zorg altijd voor dat u alle relevante tevens bij de hand hebt, zoals: naam, 

geboortedatum, adres, huisarts en/of  specialist van de leerling, de medicatie die is 

toegediend, welke rechts het kind vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.  

Het opbergen van medicijnen op school 

Het bewaren van medicijnen op Het Rondeel moet tot een minimum worden beperkt 

worden. De medicijnen dienen in een afgesloten kast/lade (koelkast indien dit nodig is) te 

worden bewaard. In geen geval medicijnen bewaren waar kinderen bij kunnen. De lokalen 

hebben allemaal een plek waar dit afgesloten kan liggen. Wanneer er niemand in het lokaal 

is, wordt deze door de professional afgesloten.   

Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor dergelijke handelingen hun schrif telijke toestemming 

moeten geven (zie bijlage 1 Verzoek tot het verstrekken van medicijnen door basisschool 

Het Rondeel). 
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Medische handelingen 

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

beperking zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Als school zien we in hoe belangrijk dit 

is voor het welbevinden van de ‘zieke’ leerling om indien mogelijk, naar school te gaan.  

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de schoolleiding (mt) en professionals vragen 

handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Dit  is het handelen welke 

vallen on de wet BIG zoals in het volgende hoofdstuk beschreven. 

Op Het rondeel is de keuze gemaakt om per casus te kijken, in overleg met de schoolleiding 

(MT) welke medische handelingen mogelijk zijn binnen de school. Hierbij houden we 

rekening met o.a. de leerling, andere leerlingen, de professionals en de omgeving. 

Wanneer de school de keuze maakt het uitvoeren van een medische handeling door een 

professional te laten gebeuren, neemt hij daar bepaalde verantwoordelijkheden mee op zich. 

Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor dergelijke handelingen hun schrif telijke toestemming 

moeten geven (zie bijlage 2 Verzoek tot het uitvoeren van medische handelingen).  

Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt 

Het geven van (insuline) injecties en het toedienen van sondevoeding, vervangen van een 

kathether en het toedienen van een sondevoeding zijn hier voorbeelden van. Deze mogen 

slechts worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen. Delegeren van het verrichten 

van dezen handelingen aan leerkrachten moet met grote zorgvuldigheid worden overwogen 

en altijd in overleg met schoolleiding, het schoolbestuur en de verzekeringsmaatschappij 

van het bestuur. De schoolleiding kan kiezen of  zij wel of  geen medewerking verleent aan 

het geven van medicijnen of  het uitvoeren van een medische (BIG)handeling. Voor de 

individuele leraar geldt dat hi/.zij mag weigeren handelingen (al dan niet vallend onder de 

wet BIG) uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Dit is conform het arbeidsrecht.  

Een specialist kan een leerkracht handelingsbekwaam achten. Dit heef t echter niet het 

gevolg dat de leerkracht niet meer aansprakelijk is voor zijn handelen.  

Een arts kan een leerkracht handelingsbekwaam achten en deze bekwaamheid 

ondersteunen met een ondertekende verklaring van bekwaamheid. De arts is dan mede 

verantwoordelijk. Het hebben van een medische protocol is belangrijk op school. Alleen het 

volgen van het protocol sluit niet uit dat de leerkracht aansprakelijk gesteld en vervolgd zou 

kunnen worden bij calamiteiten. Het betref t dat een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Zelfs 

als de ouders de leerkracht toestemming hebben gegeven tot het uitvoeren van medische 

handelingen bij hun kind kan de leerkracht verantwoordelijk worden gesteld.  
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Als de schoolleiding/schoolbestuur en leerkracht akkoord gaan met het uitvoeren van een 

medische (BIG) handeling betekent dit:  

Dat de leerkracht op Het Rondeel de medische handeling kan uitvoeren als aan de volgende 

6 regels wordt voldaan: 

1. Er moet een schrif telijk en ondertekend uitvoeringsverzoek van de behandelend arts 

zijn, waarin omschreven is aan wie hij de opdracht tot handelen geef t.  

2. Er moet een schrif telijke toestemming zijn voor ouders om de risicovolle of  

voorbehouden handeling bij hun zoon of  dochter op Het rondeel te laten uitvoeren.  

3. De voorbehouden handeling is door de leerkracht ten minste eenmaal goed en 

geheel zelfstandig onder toezicht van een arts of  daartoe aangewezen BIG-

geregistreerd verpleegkundige uitgevoerd. 

4. De leerkracht die bevoegd (kennis theoretische achtergrond van de handeling) en 

bekwaam (het handelen op zich) is gemaakt door een daartoe aangewezen 

verpleegkundige, moet beschikken over een schrif telijke bekwaamheidsverklaring.  

5. De uit te voeren risicovolle of  voorbehouden handeling moet altijd volgens een 

persoonlijk handelingsprotocol uitgevoerd worden.  

6. Jaarlijks opnieuw bekwamen is verplicht. Bij onzorgvuldig handelen door een 

professional wordt het straf recht/civiel recht toegepast.  

Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen 

stel u dan direct in verbinding met de huisarts en/of  specialist van het kind. Bel bij een 

ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zorg ervoor dat u alle relevante 

gegevens van het kind bij de hand heef t, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en 

specialist van het kind. Meldt verder bij welke handeling de calamiteit zich heef t voorgedaan 

en welke verschijnselen bij het kind waarneembaar zijn.  

De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie, iedere burger 

wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen. 

NB: een ernstige allergische reactie is per def initie een medische noodsituatie en het 

handelen ter beheersing van de ernstige allergische reactie (m.a.w. het toedienen van een 

adrenaline auto-injector zoals de EpiPen) valt niet onder de voorbehouden handelingen.  

Formulieren uitvoeren medische handeling is terug te vinden op de site van de GGD (en 

middels deze snelkoppeling 

.https://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Professionals_-

_Jeugd_en_opvoeden/Protocol_medicijnverstrekking/Bijlage_4_-

_Bekwaam_uitvoeren_van_medische_handelingen.pdf  

https://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Professionals_-_Jeugd_en_opvoeden/Protocol_medicijnverstrekking/Bijlage_4_-_Bekwaam_uitvoeren_van_medische_handelingen.pdf
https://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Professionals_-_Jeugd_en_opvoeden/Protocol_medicijnverstrekking/Bijlage_4_-_Bekwaam_uitvoeren_van_medische_handelingen.pdf
https://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Professionals_-_Jeugd_en_opvoeden/Protocol_medicijnverstrekking/Bijlage_4_-_Bekwaam_uitvoeren_van_medische_handelingen.pdf
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Bijlage 1 Verzoek tot het verstrekken van medicijnen door 

basisschool Het Rondeel 

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

naam kind:  ........................................................................................  

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 / behandeling: 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Naam van het medicijn: 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 
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 ..............................................  uur 

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

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

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

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

Dosering van het medicijn: 

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

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

Wijze van toediening: 

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

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

Wijze van bewaren: 

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

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

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

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

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemd kind, geeft hiermee aan 

basisschool Het Rondeel c.q. de professional die daarvoor een medicijninstructie 

heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen: 

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

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

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

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



Pg. 09 
 

Soorten medische handelingen op Het Rondeel  
   

 

 
 

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

Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document 

ermee akkoord dat ‘basischool Het Rondeel’ 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. 

 

Bijlage 2  Verzoek tot het uitvoeren van medische 

handelingen door basisschool Het Rondeel 

Ondergetekende verzoekt uitvoering van de zogenaamde ‘medische handeling’ bij: 

naam kind:  ........................................................................................  

geboortedatum:  ........................................................................................  

adres:  ........................................................................................  

postcode en plaats:  ........................................................................................  

 

naam ouder(s)/verzorger(s):  ........................................................................................  

telefoon thuis:  ........................................................................................  

telefoon werk:  ........................................................................................  

 

naam huisarts:  ........................................................................................  

telefoon:  ........................................................................................  

naam specialist:  ........................................................................................  

telefoon:  ........................................................................................  
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naam medisch contactpersoon:

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

telefoon:  ........................................................................................  

 

Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij het kind 

nodig is: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

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

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

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

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

omschreven situatie: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Eventuele extra opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Instructie medisch handelen 

Instructie van de ‘medische handeling’ + controle op de juiste uitvoering is gegeven 

op:  

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

Door:   .................................................................  

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

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

Van:    .................................................................  (organisatie) 

Aan:    .................................................................  

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

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

Van:    .................................................................        

(organisatie en plaats)               

Ondergetekende: 
Naam:  .............................................................................................  

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

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

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

Handtekening:  .............................................................................................  
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Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document 

ermee akkoord dat ‘basischool Het Rondeel’ 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 professional tenzij er sprake is van opzet 

of bewuste roekeloosheid 
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