PROTOCOL MEDICIJNENGEBRUIK
Personeelsleden worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, die meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn e.d.. Soms krijgt de schoolleiding het
verzoek van ouders erop toe te zien dat hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen gebruiken.
In uitzonderlijke situaties willen ouders/verzorgers het toedienen van medicijnen overdragen aan school.
Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang in voorkomende situaties zorgvuldig te
handelen.
Er zijn drie te onderscheiden situaties:
1.

Een leerling wordt ziek op school.
Als een leerling duidelijk ziek is en niet meer in staat is aan de lessen deel te nemen dan neemt de
school contact op met de ouders/verzorgers met het verzoek om hun kind op te halen.
De school verstrekt geen medicijnen/pijnstillers. Uitgangspunt is dat een zieke leerling naar huis moet.

2.

Het raadplegen van een (huis)arts.
Het kan voorkomen dat de ouders/verzorgers onbereikbaar zijn. Het naar huis sturen van een leerling
zonder overleg met ouders/verzorgers is niet toegestaan. Wanneer de school van mening is dat er
acuut gevaar dreigt wordt er door de Ehbo-er of na raadpleging van een Ehbo-er een (huis)arts
ingeschakeld of het alarmnummer 112 gebeld. Advisering in deze wordt strikt opgevolgd en BHV-er
en/of EHBO-er geven de zorg binnen hun vermogen.

3.

Medicijngebruik gedurende het verblijf op school.
Uitgangspunt is dat de leerlingen hiervoor zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn.
Over het verzoek van ouders/verzorgers om er op toe te zien dat leerlingen de door een arts
voorgeschreven medicijnen gebruiken zal jaarlijks op verzoek van de ouders/verzorgers met de mentor
van de leerling afspraken gemaakt moeten worden. Deze afspraken worden door de mentor in het
elektronisch leerlingendossier vastgelegd. In uitzonderlijke situaties zullen de ouders/verzorgers hun
zeggenschap over het toedienen van medicijnen moeten/willen overdragen aan de school. De
toestemming hiervoor wordt schriftelijk vastgelegd en door de ouders ondertekend, waarmee zij
verklaren volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en te blijven voor de eventuele gevolgen van
het medicijngebruik.

Vastgelegd wordt:


om welke medicijnen het gaat;



hoe vaak de medicijnen gegeven moeten worden;



in welke hoeveelheden (dosering);



op welke manier het geneesmiddel moet worden gebruikt;



de periode waarin de geneesmiddelen moeten worden verstrekt;



de wijze van bewaren en opbergen;



de wijze van controle van de vervaldatum.

