Medicatieverstrekking en/of medische zorg
door een verpleegkundige op school.
Leerkrachten krijgen regelmatig te maken met leerlingen die klagen over pijn, zoals hoofdpijn of
buikpijn, die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Ook krijgt de leerkracht steeds vaker
het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen
toe te dienen of een medische handeling uit te voeren. Dit brengt risico's met zich mee, omdat
leerkrachten hiervoor niet gekwalificeerd zijn (wet BIG).
Daarom heeft de VCOG een protocol medisch handelen opgesteld waarin is vastgelegd dat door
leerkrachten geen medicijnen (bijvoorbeeld antibiotica of Ritalin) worden uitgedeeld en geen
medische handelingen worden uitgevoerd.
Het protocol vindt u in bijlage 1.
Voor het verstrekken van medicatie en het uitvoeren van medische handelingen is door de VCOG een
contract afgesloten met Joling Zorg. Zij hebben ervaren verpleegkundigen in dienst, die langskomen
op school en ervoor zorgen dat de leerlingen de juiste medicatie en/of zorg krijgen.
Zij stemmen met ouders af wat er nodig is voor hun kind en komen op school om de medicatie te
verstrekken. Daarnaast ondertekenen school en ouders/verzorgers gezamenlijk afspraken over de
medicatie en/of medische zorg.
Ouders zijn er voor verantwoordelijk dat hun kind ook de (nood)medicatie krijgt als de groep op een
uitje/excursie gaat. Zij melden tijdig bij de groepsleerkracht hoe dit zal gebeuren.
Het is belangrijk om te weten, dat hier geen kosten zijn verbonden. Deze zorg valt onder de
basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Het heeft dan ook geen consequenties voor de
eigen bijdrage van u als ouder/verzorger.
Het uitvoeren van een medische handeling in een noodgeval (bijvoorbeeld een anafylactische shock
als allergische reactie) is een uitzondering. Voor het ‘handelen in noodsituaties’, geldt dat de Wet BIG
niet van toepassing is. Elke burger wordt in een noodsituatie geacht te helpen naar beste weten en
kunnen. Leerkrachten ontvangen jaarlijks een instructie in het toedienen van noodmedicatie. Dit om
zo goed mogelijk voorbereid te zijn, mocht zich onverhoopt een dergelijke noodsituatie voordoen.
Wat betekent het nieuwe protocol medisch handelen in de praktijk:
Voorbeeld 1:
Uw kind krijgt door de huisarts een antibioticakuur voorgeschreven. U probeert om het toedienen
van de antibiotica buiten de schooltijden om te plannen. Dit is niet altijd mogelijk. In dat geval neemt
u contact op met Joling Zorg (050 – 549 4500 of j.dejonge@jolingzorg.nl). Joling Zorg maakt
afspraken met u over het toedienen van de antibiotica op school.
Voorbeeld 2:
Uw kind moet elke dag drie maal daags een medicijn (bv Ritalin) innemen. U probeert om het
toedienen van het medicijn buiten de schooltijden om te plannen. Dit is niet altijd mogelijk. In dat
geval neemt u contact op met Joling Zorg. (050 – 549 4500 of j.dejonge@jolingzorg.nl).
Joling Zorg maakt afspraken met u over het toedienen van de medicatie op school. Het is niet meer
toegestaan dat kinderen zelf hun medicatie op school innemen.

Wat betekent deze informatie nu concreet?
•

•

Als uw kind medicatie moet innemen onder schooltijd, vragen wij u contact op te nemen met
Joling Zorg (050 – 549 4500 of j.dejonge@jolingzorg.nl).
Wilt u daarnaast ook alvast de zorgovereenkomst van Joling Zorg (zie bijlage 2) ingevuld
(voor zover mogelijk) meegeven naar school en een recent medicatie-overzicht van de
apotheek indien aanwezig.
ls uw kind vanwege een ernstige allergie, epilepsie of acute benauwdheid noodmedicatie
nodig kan hebben, is het van belang dat u de school hierover informeert. We leggen de
afspraken over het toedienen van noodmedicatie en het handelingsprotocol dan samen vast
(bijlage 3). Als dit voor uw kind is al vastgelegd, hoeft dit niet opnieuw gebeuren. Het is wel
belangrijk om jaarlijks te controleren het protocol nog actueel is en de noodnummers nog
kloppen.
Heeft uw kind onlangs noodmedicatie gekregen en zijn de afspraken hierover nog niet
vastgelegd, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind om samen bijlage 4 in te
vullen en te bespreken.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind, of met Joling Zorg.

Bijlage bij deze informatiebrief:
- Protocol medisch handelen VCOG

