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5.7.7.

Medisch handelingsprotocol

Inleiding.
Om onnodige fouten te voorkomen, risico’s voor de kinderen te beperken en ter bescherming van haar
werknemers voert SKOPOS een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van
geneesmiddelen.
Deze zorgverantwoordelijkheid komt als het gaat om hygiëne en gezondheid uitsluitend aan de ouders
toe. Zij zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van medicijnen van kinderen of voor het correct
uitvoeren van kleine medische ingrepen. Waar mogelijk moeten medicijnen voor of na school of tussen de
middag thuis worden toegediend.
Doordat de kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven, is het niet
helemaal uit te sluiten dat door een arts voorgeschreven medicijngebruik of medische handelingen onder
schooltijd noodzakelijk zijn. Het kan dan gaan om geplande activiteiten, maar ook om handelingen als
gevolg van een ongeval.
Bij aanname van kinderen wordt op dit protocol gewezen. Bij inschrijving geven ouders/ verzorgers hun
toestemming voor éénmalige medicijnverstrekking , zoals bedoeld onder punt 2, indien dat noodzakelijk
of gewenst is.
BIG-handelingen.
Onder BIG-handelingen vallen onder andere de volgende handelingen: injecties geven, handelingen
rondom sondevoeding, insuline toedienen, meten bloedsuikerspiegel bij suikerpatienten d.m.v. een
vingerprikje. BIG staan voor Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Deze mogen volgens de wet slechts toegediend worden door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Mochten leerkrachten BIG-handelingen verrichten dan begeven zij zich op een terrein waarvoor zij niet
gekwalificeerd zijn. Leerkrachten en SKOPOS zijn in dat geval te allen tijde civielrechterlijk en
strafrechterlijk vervolgbaar, ongeacht bekwaamheidsverklaring en/of schriftelijke toestemming van
ouders. 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.
Sinds oktober 2016 zijn er binnen de stichting per school een of meedere personen opgeleid, die deze
handelingen wel mogen verrichten.Zij hebben een instructie gehad van een BIG geregistreerde persoon.
Het grote voordeel is dat er niet elk nieuw schooljaar de nieuwe leerkracht voor medische handelingen
een instructie nodig heeft van een BIG geregistreerde. In het protocol wordt duidelijk vastgelegd welke
personen kunnen worden opgeroepen, als het gaat om medische handelingen. Daarnaast is er op school
meer expertise wat betreft medische handelingen. Er mag van deze personen worden verwacht, dat ze
ook mede toezicht houden op het naleven van de protocollen. Zij volgen elk jaar een herhalingscursus om
zo handelingsbekwaam te blijven.
De opgeleide personen worden bekwaam geacht om de volgende handelingen te kunnen verrichten.
1. Insuline toedienen en meten bloedsuikerspiegel bij suikerpatienten d.m.v. een vingerprikje.
2. Het plaatsen van een EPI pen na een allergische reactie.
3. Het verstrekken van medicijnen bij met name kinderen die ADHD hebben ( dit wordt door vele
collega’s al volgens protocol gedaan, zie punt 3).
4. Het toedienen van medicijnen bij een epileptische aanval.
De geschoolde personen geven echter aan waar voor hen de grens ligt. Denk bijvoorbeeld aan het
toebrengen van een klisma bij een epileptische aanval of het spuiten van insuline.
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De school biedt ouders de gelegenheid om BIG-handelingen tijdens school- of lesgebonden activiteiten te
(laten) verrichten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders.
Toegestane handelingen.
De onderstaande medische handelingen mogen SKOPOS-leerkrachten wel verrichten:
1. Medische handelingen of medicijntoediening als gevolg van een ongeval.
In het geval er sprake is van een ongeval, dan is de aard van het ongeval bepalend voor het handelen van
het personeel. Indien er sprake is van een ongeval waarbij niet kan worden volstaan met de meest
eenvoudige medische handelingen (schoonmaken / ontsmetten / pleister plakken) dan gaat het
personeels als volgt te werk:
 In veiligheid brengen van het kind
 Stabiliseren van het kind
 Hulp inroepen van bedrijfshulpverlener of arts
 Het naar eigen inzicht uitvoeren van handelingen in situaties die levensbedreigend zijn en waar
de tijd ontbreekt om deskundige hulp in te schakelen.
 Bij epilepsie en diabetes wordt vooraf in overleg met de ouders en de school schriftelijk bepaald
hoe in een levensbedreigende situatie gehandeld moet worden, wanneer de tijd ontbreekt om
deskundige hulp dan wel de ouders zelf in te schakelen.
2. Eénmalig, niet voorgeschreven medicijnverstrekking:
Elke school heeft eenvoudige medicijnen in huis bijvoorbeeld kinderparacetamol en een middel bij
insectenbeet. Bij het toedienen daarvan zal de school de benodigde terughoudendheid betrachten. Deze
middelen worden eventueel zonder overleg oraal toegediend. Per school zijn hier schoolspecifieke
afspraken over gemaakt. Bij aanmelding wordt aangegeven waar het kind allergisch voor is. Het is aan de
ouders om tussentijdse wijzigingen aan de school door te geven.
Algemene medicijnen worden op school in een afgesloten kast bewaard. Eén personeelslid is
verantwoordelijk voor het beheer van deze medicijnen.
3. Medicijnverstrekking welke regelmatig terugkeert of van tijdelijke aard:
Indien een kind regelmatig medicijnen toegediend krijgt, dienen ouders hiervoor schriftelijik toestemming
te geven middels het formulier “Verzoek tot ondersteuning van medicijn-gebruik”. De handelingswijze op
dit formulier dient zorgvuldig opgevolgd te worden.
Kindgebonden medicatie wordt door de leerkracht in een afgesloten lade bewaard.
Invulvoorbeeld medicijnverstrekking:
Tijdstip

Naam medicijn
(formele naam invullen)

Reden

Wijze van innemen

Hoe te
bewaren

10.45 uur
13.30 uur

Naam medicijn
Naam medicijn

Maagklachten
Benauwdheid

Oraal, 2 pillen, na fruit
Inhalor, 1 pufje

Kamertemp.
Koelkast

Dit overzicht wordt als groepsoverzicht opgenomen in Eduscoop en in de klassenmap van de leerkracht. In
het formulier “Verzoek tot ondersteuning....” wordt aangegeven, of het gaat over ondersteuning bij het
innemen, dan wel toezicht uitoefenen hierop.
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Aansprakelijkheid.
Indien aangetoond kan worden dat er zorgvuldig gehandeld is volgens het medisch handelingsprotocol
SKOPOS, hebben ouders/verzorgers geen juridische gronden om een succesvolle
aansprakelijkheidsprocedure tegen SKOPOS en/of de leerkracht te voeren.
Per 01-01-2011 is de clausule “medisch handelen” toegevoegd in de aansprakelijkheidsverzekering BKO
die door het bestuur is afgesloten. Deze clausule geeft dekking wanneer de school oftewel leerkracht
aansprakelijk wordt gesteld, omdat een leerling schade heeft geleden vanwege foutieve toediening van
de medicatie. Voorwaarde is wel dat een structurele overeenkomst met de ouders is opgesteld
aangaande de toediening van medicatie. Zowel de school als de ouders dienen deze te ondertekenen.
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