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Protocol Omgang met medische aangelegenheden op de Vierhoek van het 
Kennemer College  
 

1. Het kind wordt ziek op school. 

Indien een leerling gedurende de schooldag dusdanig ziek is dat hij beter naar huis zou kunnen 
gaan, neemt de conciërge/leermeester/receptioniste telefonisch contact met u op. U belt altijd 
terug naar school zodra uw kind thuis aangekomen is. Het is belangrijk dat uw kind wordt beter 
gemeld als het weer naar school gaat volgens de op de locatie geldende afspraken.  

 

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 de schooluren. Te denken valt bijv. aan pufjes voor 
astma, medicatie voor ADHD/ADD, antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders zorgen medicatie 
beschikbaar is en vragen dan aan de schoolleiding of een medewerker van de school deze 
middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven, deze wordt 
schriftelijk vastgelegd (zie bijlage verstrekken medicatie op verzoek).  Dit houdt in dat school 
geen medicatie verstrekt zonder dat deze is voorgeschreven door een arts (bijv pijnstilling als 
paracetamol).  

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.  

 
Praktische adviezen: 

• Neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en 
uitgeschreven zijn op naam van het desbetreffende kind. 

• Lees goed de bijsluiter zodat men goed op de hoogte is van eventuele bijwerkingen. 

• Noteer, per keer, op een aftekenlijst wanneer het medicijn aan het betreffende kind gegeven 
is. 

• Beperk het bewaren van medicijnen op school tot een minimum. 

• Wijs een persoon aan die verantwoordelijk is voor het beheer van de medicijnen. 

• De medicijnen moeten in een afgesloten kast of koelkast worden bewaard. 

 

3. Het verrichten van medische handelingen 

Het is van groot belang dat een langdurig zieke leerling of een leerling met een bepaalde 
handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kan zo zijn dat een leerling alleen naar 
school kan, wanneer onder schooltijd medische handelingen worden verricht. Te denken valt 
aan sondevoeding of bijv. het meten van de bloedsuikerspiegel (bij suikerpatiënten) d.m.v. een 
vingerprikje. In alle gevallen wordt dit door de leerling zelf, ouders of de door hen geregelde 
Thuiszorg op school verricht.  Van belang is dat ouders dit goed met school afstemmen. In geen 
geval mogen de medewerkers van de school zelf medische handelingen verrichten. Het 
verrichten van medische handelingen brengt voor het personeel van het Kennemer College een 
te grote verantwoordelijkheid met zich mee. 
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Tot slot 

Als een kind niet goed op een medicijn reageert dan moet direct een arts, specialist of het 
alarmnummer 112 worden gebeld. Zorg er voor dat alle relevante gegevens bij de hand zijn 
(zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts, het medicijn of welke medische handeling is 
toegepast, welke reacties het kind vertoont). 
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Verstrekken medicatie op verzoek - Toestemmingsformulier 
 
Ondergetekende geeft d.m.v. dit formulier toestemming voor het verstrekken van het hieronder 
beschreven medicijn(en) aan: 
 
Naam leerling:   ……………………………………………………………… 
Geboortedatum:  ………………………………………………….. 
Adres:    ……………………………………………………………… 
Postcode: ……………… 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 moet 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: ………………………………………………….. 
Wijze van toediening:   ……………………………………………………….. 
Wijze van bewaren:  ……………………………………………………..…… 
Controle op vervaldatum door:  ……………………………………….. Functie:………….   
 
Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Wilt u daarom eventuele veranderingen zo 
spoedig mogelijk doorgeven aan de locatiedirecteur.  
 
Ondergetekende, geeft hiermee aan de school c.q. de hieronder genoemde leraar die daarvoor een 
medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van medicijnen:  
Ouder: ……………………………………………… Verzorger: …………………………………. 
Datum: …………………………………………….. Plaats:……………………………………. 
Handtekening:………………………………………………………. 
 
 
Medicijninstructie 
Er is een instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op: d.d. ………………. 
Door: ………………………………………………….Naam:……………………………………. 
Van (instelling)…………………………………………………………………………………….. 
 
Aan:……………………………………………………………………………………………….. 
Functie (s):……………………………………………………………………………………….. 
Van:……………………………………………………………………………(naam + plaats school)  


