
  

  
 

1 Medicatieprotocol 

1 Waar ouders staat, geldt ook verzorgers of groepsleiding. Dit laatste in het 

geval een leerling in klinische dan wel dagklinische behandeling is. 

PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING 
 
Leerlingen op Zuiderbos moeten vaak medicijnen gebruiken ter ondersteuning van hun  
behandeling. Ook worden leerkrachten vaak geconfronteerd met leerlingen die  
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,  
buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. 
Met het oog op de gezondheid van de kinderen is het van groot belang om in dergelijke 
situaties zorgvuldig te handelen. In dit protocol verantwoordt Zuiderbos hoe zij omgaat met 
medische handelingen en medicatieverzoeken. 
 
In dit protocol onderscheiden we vier situaties: 
 
1. Het verstrekken van zelfzorgmiddelen (o.a. pijnstillers) op verzoek van de leerling; 
2. Het toedienen van voorgeschreven medicatie op verzoek van ouders; 
3. Het verrichten van voorgeschreven  medische handelingen op verzoek van ouders1  
vallend onder de BIG wet; 
4. Het verrichten van medische handelingen door een acute situatie.  
 
1. Het verstrekken van zelfzorgmiddelen, pijnstillers e.d. op verzoek van de leerling. 
Met enige regelmaat geeft een kind tijdens schooltijd aan dat hij of zij zich niet lekker voelt 
en last heeft van hoofdpijn, buikpijn of andere pijn. Wanneer een leerling vraagt om niet 
voorgeschreven medicatie (zelfzorgmiddelen), wordt er altijd eerst telefonisch de 
goedkeuring van de ouders of groepsleiding gevraagd. In geen geval wordt er zonder 
toestemming van de ouders of groepsleiding pijnstilling toegepast.  
 
Mocht het kind zelfzorgmiddelen tijdens schooltijd moeten innemen dan stellen ouders/ 
groepsleiding de school daarvan op de hoogte en zonodig wordt de medewerker  gevraagd 
op de toediening toe te zien, wanneer i.v.m. de leeftijd van de leerling dit nodig wordt 
geacht.  
 
Het kan voorkomen dat een kind tijdens schooltijd ziek wordt waardoor het niet langer op 
school kan blijven. Tijdens het intakegesprek met de ouders wordt afgesproken hoe te 
handelen als het kind plotseling ziek wordt.  
 
2. Het toedienen van voorgeschreven medicatie op verzoek van ouders (niet vallend 
onder de BIG -wet) 
Leerlingen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag 
moeten gebruiken, ook tijdens de schooluren.  
Bij het toedienen van voorgeschreven medicatie aan  leerlingen gelden de volgende regels: 
 
Het kind wordt aangemeld en heeft tijdens schooltijd medicatie nodig: 

 De ouders worden tijdens het intakegesprek geïnformeerd over de manier  
van handelen van Zuiderbos conform de uitgangspunten van dit protocol; 

 De ouders vullen  het formulier ‘Toestemmingsformulier  
verstrekken van medicatie op verzoek’ in en ondertekenen het formulier;  

 De medewerker zorgt ervoor dat het formulier wordt opgeborgen in het  
dossier van de leerling.  
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Het kind zit op school en heeft tijdens schooltijd medicatie nodig: 

 De medewerker informeert de ouders over de manier van handelen van Zuiderbos 
conform de uitgangspunten van dit protocol; 

 De ouders vullen  het formulier ‘Toestemmingsformulier  
verstrekken van medicatie op verzoek’ in en ondertekenen het formulier; 

 De medewerker zorgt ervoor dat het formulier wordt opgeborgen in het dossier 
van de leerling.  

 
Er treedt een verandering op in de hoogte of frequentie van de medicatie: 

 Ouders  stellen de medewerker schriftelijk van de veranderingen op de hoogte via 
een ondertekende notitie; 

 De medewerker zorgt ervoor dat de notitie wordt opgeborgen in het dossier van 
de leerling.  

 
Het kind is zijn/haar medicijnen vergeten: 

 De medewerker neemt contact op met de ouders om af te stemmen hoe te 
handelen. Mochten de ouders niet bereikbaar zijn dan zal afgestemd worden met 
de huisarts of de arts van Herlaarhof. 
 

Het kind weigert medicatie in te nemen: 

 De medewerker neemt contact op  met de ouders om dit te melden.  
 
Reageert het kind niet goed op de medicatie of mocht er onverhoopt een fout gemaakt 
worden met de toediening van een medicijn, dan wordt er direct contact opgenomen met 
de ouders, en in overleg met hen evt. een arts geraadpleegd. Mocht het een crisissituatie 
betreffen, dan wordt er direct contact opgenomen met een arts of met 112. Uiteraard 
worden ouders hiervan direct op de hoogte gesteld. 
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het correct informeren van de medewerker over de 
medicatie en de daarbij horende handelingen. Er wordt met ouders afgesproken of 
leerlingen zelf hun medicatie mee- en innemen. Zeker voor leerlingen op de vso-afdeling zal 
dit nagenoeg standaard zijn. Voor de leerlingen van de so-afdeling wordt afgesproken of de 
leerling zelf verantwoordelijk kan zijn voor de inname van de medicatie of dat dit samen 
(onder toezicht van) met de leerkracht moet. Ook dan zijn er twee mogelijkheden:  

 De leerling houdt de medicatie in eigen beheer, de leerkracht bewaakt de tijd van 
inname, indien nodig. De leerling neemt dagporties mee naar school;  

 De leerkracht houdt een vooraf gesproken hoeveelheid  medicatie in  beheer.  Op 
afgesproken tijden geeft de leerkracht de medicatie aan desbetreffende leerling. De 
medicijnen worden in een afgesloten kastje bewaard. De medewerker is door de 
ouders op de hoogte gesteld over de wijze van inname. De wijze en tijden van 
inname zijn opgenomen in het ‘toestemmingsformulier verstrekken van medicatie 
op verzoek’. 

Het bewaren van medicijnen die dagelijks worden gebruikt, gebeurt in de klassen in een 
afgesloten kastje . Met ouders kan afgesproken worden dat er noodmedicatie op school 
aanwezig is, in geval medicijnen vergeten zijn. Het verstrekken van deze medicatie gebeurt 
altijd pas NA overleg met ouders. Het bewaren van de noodmedicatie gebeurt centraal op 
elke afdeling, onder het beheer van een van de medewerkers van de bhv-werkgroep. Deze 
houdt een lijst bij en houdt ook bij wanneer er medicatie wordt gebruikt en houdt bij 
wanneer ouders gevraagd worden noodmedicatie  aan te leveren.  
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3. Het verrichten van voorgeschreven  medische handelingen op verzoek van 
ouders.(handelingen waarvoor de wet BIG* geldt) 
Bij sommige leerlingen is het noodzakelijk dat gedurende de dag medische handelingen 
toegepast worden. Als er sprake is van het verrichten van medische handelingen door de 
leerling zelf of een verzoek om verrichting van medische handeling door de medewerker, 
dan wordt in overleg met ouders gekeken naar de mogelijkheid van Zuiderbos en samen 
gezocht naar een passende oplossing. In principe verrichten medewerkers van Zuiderbos 
geen BIG-geregistreerde handelingen. Uitzondering hierop is de  medicatie die toegediend 
moet worden bij een bepaalde uiting van epilepsie. Dit is onvoorspelbaar. Op dat moment 
heeft de leerling een injectie of zetpil  nodig in verband met acuut levensgevaar. Er wordt 
met medewerkers van Zuiderbos overlegt wie dit kan en wil, in eerste instantie met 
medewerkers uit de bhv- werkgroep. Degenen die dit gaan doen worden door een 
specialist geïnstrueerd en bekwaam geacht. Dit wordt vastgelegd in het 
‘Toestemmingsformulier verstrekken van medicatie op verzoek ‘ .  
 
4. Het verrichten van medische handeling door een acute situatie.  
Wanneer een kind in acuut levensgevaar is, wordt direct het alarmnummer 112 en een arts 
gebeld, ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Tevens wordt er direct 
contact opgenomen met de receptie van Reinier van Arkel, waar over het algemeen de 
hulpdiensten het eerst aankomen.  
Er wordt strikt naar het advies van de arts of de hulpdiensten gehandeld.  
 
Medewerkers van Zuiderbos handelen zorgvuldig en conform dit protocol. 
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TOESTEMMINGSFORMULIER 
‘verstrekken van medicatie op verzoek’ 
Stichting Zuiderbos 
 
 
 
Ondergetekende geeft met dit formulier toestemming voor het verstrekken van  
het hieronder beschreven medicijn(en) aan: 
 

Naam leerling: 

 
Geboortedatum: 

 
Telefoon thuis: 

 
Mobiel: 

 
Naam huisarts: 

 
Telefoon: 

 
Naam specialist: 

 
Telefoon: 

Het middel wordt verstrekt op voorschrift van: 
 
 

(naam behandeld arts) 
 

 

Naam van het medicijn: 
 
 

 
 

Startdatum: 
 

Einddatum: 
 

Toelevering door ouders / verzorgers / leerling * 
                                                                                                        
* doorhalen wat niet van toepassing is.  

Tijdstip van toediening: 
 
 

Frequentie van toediening: 
 
 

Dosering: 
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Ondergetekende, geeft hiermee aan de hieronder genoemde medewerker werkzaam  
bij Stichting Zuiderbos toestemming voor het verstrekken van bovengenoemde medicatie. 
 
 

Naam medewerker 
 
 

 
 
 

 
Naam ouder/ verzorger 
 
 

 
 

 
Datum: 

 
Plaats: 

 
 
 

Handtekening ouder / verzorger 
 
 
 
 
 

         Handtekening medewerker 
 
 
 
 
 

 
Door het ondertekenen van het formulier ‘Toestemmingsformulier verstrekken van medicatie op verzoek’ geeft u aan akkoord 
te gaan met de juistheid van de ingevulde gegevens. Tevens geeft u daarmee aan in te stemmen met het ‘Medicatieprotocol’ 
van Stichting Zuiderbos. Stichting Zuiderbos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door haar medewerkers toedienen 
van medicijnen.  

 


