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Inleiding 

SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen en leerlingen kunnen rekenen op 
onderwijs dat bij hen past. Met de invoering van passend onderwijs krijgen meer scholen te 
maken met het verzoek van ouders/ verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven 
medicijnen toe te dienen of  (voorbehouden) medische handelingen te verrichten (vallend onder 
de wet-BIG). Met het verrichten van dergelijke handelingen aanvaardt de school een aantal 
verantwoordelijkheden die vooraf overwogen zullen worden. Schoolpersoneel begeeft zich 
namelijk op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Conform het arbeidsrecht kan een 
school of personeelslid niet verplicht worden om dergelijke voorbehouden medische 
handelingen te verrichten.  

Elke school zal daarom zorgvuldig overwegen of zij deze verantwoordelijkheid wil en kan 
dragen. Daar kan ook een overleg met de schoolarts of de bedrijfsarts aan vooraf gaan. SOML 
is civielrechtelijk aansprakelijk en alleen als er conform dit beleidskader is gehandeld zal de 
verzekeraar eventueel ontstane schade vergoeden. Als er sprake is van nalatig handelen zal 
SOML ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. 

Omdat het beleid ten aanzien van paracetamol, medicijnverstrekking en (voorbehouden) 
medisch handelen, invloed heeft op de veiligheid en het welzijn van iedereen op school zal dit 
protocol opgenomen worden in het schoolveiligheidsplan. 

Dit beleidskader geeft elke school de mogelijkheid om een zorgvuldige keuze te maken en 
onderscheidt drie situaties: 

1. Het verstrekken van paracetamol 
2. Het verstrekken van medicijnen 
3. Het verrichten van (voorbehouden) medisch handelen 

In het hiernavolgende worden de drie onderdelen beschreven. In de bijlagen vindt u het 
bijbehorende toestemmingsformulier en de bekwaamheidsverklaring. Ten behoeve van de 
leesbaarheid is dit protocol geschreven in de hij-vorm en wordt gesproken over ouders waarmee 
zowel ouder(s) als verzorger(s) worden bedoeld. 
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1.Het verstrekken van paracetamol op verzoek 
Leerlingen kunnen op school last krijgen van hoofd- of buikpijn of andere kwaaltjes en vragen 
om een pijnstiller zoals paracetamol. In zijn algemeenheid is een personeelslid niet deskundig 
om een juiste diagnose te stellen. Terughoudendheid is hier geboden en bij twijfel zal er altijd 
een arts geraadpleegd moeten worden. 

De school kan besluiten om:  

A. Geen paracetamol of andere pijnstillers te verstrekken. Hierdoor worden onnodige 
risico’s voorkomen. 

B. Paracetamol (en geen andere pijnstillers) te verstrekken onder de volgende 
voorwaarden: 

1. Beperk het aantal personeelsleden dat paracetamol mag verstrekken; 
2. Verstrek de paracetamol op een centraal punt in de school; 
3. Registreer het verbruik in het leerlingvolgsysteem; 
4. Stel een maximum vast per dag en per week per leerling; 
5. Laat de inname geschieden in het bijzijn van de verstrekker; 
6. Informeer de ouders als een leerling regelmatig vraagt om paracetamol; 
7. Informeer de preventiemedewerker over alle gemaakte afspraken. 
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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, insuline bij diabetes, antibiotica of zetpillen bij toevallen. 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. Leerlingen in het voortgezet onderwijs redden zich 
hier zelf mee, maar soms vragen ouders aan de schoolleiding of een personeelslid deze 
middelen wil verstrekken. 

De school kan besluiten om:  

A. Geen medicijnen te verstrekken. Hierdoor worden onnodige risico’s voorkomen. 

B. Medicijnen te verstrekken onder de volgende voorwaarden: 

1. De ouders zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk; 
2. Er zijn minimaal twee personeelsleden die op vrijwillige basis meewerken aan 

de uitvoering; 
3. De ouders en de leerling geven schriftelijk toestemming ( zie bijlage 1); 
4. De ouders schakelen een deskundige in die het personeelslid instructies geeft 

over het toedienen van de medicatie, (zie bijlage 1); 
5. De toestemming en de medicatie instructie gelden voor één schooljaar; 
6. Bij afwezigheid van het personeelslid zijn de ouders verantwoordelijk; 
7. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol en 

ziet hier op toe; 
8. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd voor de maximale duur van een 

schooljaar;  
9. De ouders zijn verantwoordelijk voor de update van de gegevens in de 

overeenkomst. 
10. De preventiemedewerker is op de hoogte van alle gemaakte afspraken. 
11. Als er een fout wordt gemaakt en/of de leerling reageert niet goed op het 

medicijn zal de school direct contact opnemen met de ouders, huisarts of 
specialist en in ernstige situaties wordt het alarmnummer gebeld. 
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3. (Voorbehouden) Medische handelingen 
In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en -personeel vragen handelingen te 
verrichten die vallen onder (voorbehouden) medisch handelen. De Wet Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. De wet 
BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor 
schoolpersoneel. Bepaalde medische handelingen – de zogenaamde voorbehouden 
handelingen - mogen alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen mogen medische 
handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van 
vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te 
verrichten. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding of het meten van de 
bloedsuikerspiegel bij diabeten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden 
deze handelingen door de leerling zelf, zijn ouders, de arts of de Thuiszorg op school verricht. In 
zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt 
door de ouders en/of leerling wel eens een beroep op het schoolpersoneel gedaan. Een 
jeugdarts kan u adviseren bij de keuze om wel of niet voorbehouden medische handelingen uit 
te gaan voeren bij een leerling. Het verdiend de voorkeur om minimaal twee medewerkers 
handelingsbekwaam te laten verklaren door een arts. Als een medewerker niet aanwezig is, kan 
de andere medewerker handelen. 

De school kan besluiten om:  

A. Geen (voorbehouden) medische handelingen te verrichten.  

B.(voorbehouden) Medische handelingen te verrichten onder de volgende voorwaarden: 

1. De ouders zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk; 
2. Er zijn minimaal twee personeelsleden die op vrijwillige basis meewerken aan 

de uitvoering; 
3. De ouders en de leerling geven schriftelijk toestemming ( zie bijlage 2); 
4. De ouders schakelen een arts in die het personeelslid instructies geeft over 

de te verrichten handelingen; 
5. De arts geeft een schriftelijke bekwaamheidsverklaring af op naam van het 

personeelslid (bijlage 3); 
6. De bekwaamheid van het personeelslid moet bijgehouden worden door 

jaarlijkse bijscholingen; 
7. Bij afwezigheid van het personeelslid zijn de ouders verantwoordelijk; 
8. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol en 

ziet hier op toe; 
9. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd voor de maximale duur van één 

schooljaar;  
10. De ouders zijn verantwoordelijk voor de update van de gegevens in de 

overeenkomst. 
11. De preventiemedewerker is op de hoogte van alle gemaakte afspraken. 
12. Als er een fout wordt gemaakt en/of de leerling reageert niet goed op het 

medicijn of de medische handeling zal de school direct contact opnemen met 
de ouders, huisarts of specialist en in ernstige situaties wordt het 
alarmnummer gebeld. 
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Bijlage 1: Toestemmingsformulier: Het verstrekken van medicijnen op verzoek 

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

Naam (leerling) 

Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode / woonplaats:  

Zoon / dochter / pupil van: 

(Naam ouder(s) / verzorger(s) 

Telefoon thuis:  

Telefoon werk:  

Naam huisarts: 

Telefoon: 

Naam specialist:  

Telefoon:  

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte(s): 

Naam van het medicijn: 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

   Uur    Uur 

   Uur    Uur 
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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: 

Ondergetekenden, leerling en ouder/verzorger van genoemde leerling, geven hiermee 
aan de school, c.q. het hieronder genoemde schoolpersoneelslid dat daarvoor een 
medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde 
medicijnen: 

Naam leerling:  

Naam ouder/verzorger: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening leerling: 

Handtekening ouder/verzorger: 
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=================================================================== 

MEDICIJNINSTRUCTIE 

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

Op (datum) 

Door (naam): 

Functie: 

Van (instelling): 

Aan: 

Functie(s): 

Van(naam + plaats school): 
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Bijlage 2: Toestemmingsformulier: uitvoeren van medische handeling(en) 

Ondergetekenden geven toestemming voor uitvoering van de zogenoemde  

‘medische handeling’ op school bij: 

(Naam leerling) 

Geboortedatum: 

Postcode en Plaats: 

Zoon / dochter / pupil van: 

(Naam ouder(s) / verzorger(s) 

Telefoon thuis: 

Telefoon werk: 

Naam huisarts: 

Telefoon: 

Naam specialist: 

Telefoon: 

Naam van contactpersoon (in ziekenhuis of anders) 

Telefoon: 

Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school nodig is: 
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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: 

Manier waarop de medische handeling moet worden uitgevoerd:  

Eventuele extra opmerkingen: 
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Bekwaamheidsverklaring aanwezig:  Ja / Nee 

Instructie van de medische handeling + controle op de juiste uitvoering is gegeven op 
(Datum): 

Door: 

Functie: 

 Van (Instelling): 

Ondergetekenden: 

Naam leerling: 

Handtekening leerling: 

Naam ouder/ verzorger: 

Handtekening ouder/verzorger:  

Datum: 

Plaats:  
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Bijlage 3: Bekwaamheidsverklaring bij het uitvoeren van medische handelingen 

Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling 

Verklaart dat, 

(Naam werknemer) 

Functie: 

Werkzaam aan / bij: 

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: 
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Ondergetekende: 

Functie: 

Werkzaam aan / bij: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening:  


