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Inleiding 
Dit protocol beschrijft hoe de scholen van Leerplein055 omgaan met situaties waarbij een school 

geconfronteerd wordt met ziekte van een leerling, waarbij een leerling medicijnen in moet nemen en 

waarbij sprake is van (voorbehouden) medisch handelen.   
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1. Wat is een medische handeling?  
 

1.1 Definitie 

In dit protocol verstaan wij onder een medische handeling alle verrichtingen, inclusief onderzoeken, 

verzorgen en het geven van raad, gericht op het verbeteren van de gezondheidstoestand van een 

persoon.  Hieronder worden verschillende medische handelingen beschreven.  

1.1.1 Incidentele medicijnverstrekking 

Wanneer sprake is van een leerling die bijvoorbeeld hoofd- buik- of oorpijn heeft kan er gevraagd 

worden om incidenteel een medicijn (bijvoorbeeld paracetamol) te verstrekken.  

1.1.2 Structurele medicijnverstrekking 

Wanneer sprake is van een leerling die medicijnen of andere middelen voorgeschreven krijgt die 

gedurende langere tijd een aantal keer per dag (en dus ook tijdens schooltijd) ingenomen moeten 

worden, is sprake van structurele medicijnverstrekking. 

1.1.3 (Voorbehouden) medisch handelen 

Wanneer sprake is van een leerling waarbij medische handelingen plaats moeten vinden zoals het 

geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van 

een vingerprik spreekt men van voorbehouden medisch handelen. Het gaat dan dus om medische 

handelingen die verder strekken dan de medicijnverstrekking zoals hierboven beschreven. De wet 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) regelt wie wat mag doen in de 

gezondheidszorg. Alleen BIG-geregistreerde medewerkers  die als arts of verpleegkundige opgeleid 

zijn mogen (voorbehouden) medische handelingen verrichten. Deze handelingen worden niet 

verricht door medewerkers van de school. 

1.1.4 Medisch handelen in acuut levensbedreigende situaties 

Wanneer sprake is van een acuut levensbedreigende situatie is iedere burger verplicht om naar 

vermogen te handelen.  
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2. Protocol: Leerling wordt ziek tijdens de schooldag 
 

Wanneer een leerling ’s morgens gezond op school komt en tijdens schooltijd last krijgt van 

bijvoorbeeld hoofd- buik- of oorpijn of wanneer een leerling zich verwondt kan het zijn dat de 

leerling niet langer op school kan blijven. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een acuut 

levensbedreigende situatie.  

 

Hierbij hanteert de school het volgende:  

1. Een leerkracht zal geen diagnose stellen en het uitgangspunt zal zijn dat de leerling naar huis 

moet.  

2. De leerkracht zal contact opnemen met ouders/verzorgers om te overleggen wat er moet 

gebeuren.  

3. Wanneer de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn zal de leerkracht contact opnemen via het 

noodnummer, welke door ouders/verzorgers beschikbaar is gesteld.   

4. Indien bovenstaande allemaal niet het geval is, kan de leerkracht besluiten om een (huis)arts te 

raadplegen.  

5. De leerling blijft op school onder toezicht van een medewerker van de school totdat contact met 

ouders/verzorgers, dan wel een (huis)arts tot een andere afspraak leidt. 
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3. Protocol: Het verstrekken en/of bewaren van medicijnen 
 

Medewerkers van Leerplein055 verstrekken geen  medicijnen, (inclusief paracetamol), aan 

leerlingen. Wanneer leerlingen in overleg met ouders/verzorgers paracetamol willen gebruiken 

dienen zij dit zelf te verzorgen.  Wanneer een leerling zelf paracetamol mee heeft en dit wil 

gebruiken geven ouders bij de leerkracht aan dat gebruik toegestaan is.  

Het komt voor dat een leerling gedurende lange periode medicatie moet gebruiken, de zogenaamde 

structurele medicijnverstrekking. Hierbij kan gedacht worden aan pufjes voor astma of adhd-

medicijnen. De scholen van Leerplein055 vervullen hier geen rol in. De ouders/verzorgers moeten 

het initiatief nemen voor een overleg om de reguliere medicatie te organiseren. Ouders worden 

hierop bij de inschrijving/intake gewezen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd. 

De leerling zal te allen tijden het medicijn zelf toe moeten kunnen dienen. De medewerkers van de 

scholen van Leerplein055 nemen zelf geen medicijnen structureel in bewaring. In geval van 

buitenschoolse activiteiten kan de leerkracht in overleg met ouders en directie anders besluiten.   
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4. Protocol: (Voorbehouden) medisch handelen  
 

Medewerkers van Leerplein055 verrichten geen (voorbehouden) medische handelingen. Deze 

moeten namelijk altijd gedaan worden door een persoon met een BIG-registratie die opgeleid is tot 

arts of verpleegkundige  of door ouders zelf. In overleg kan wel de mogelijkheid bekeken worden om 

een ruimte in de school te gebruiken voor het verrichten van de (voorbehouden) medische 

handeling.  

Indien sprake is van een levensbedreigende situatie, al dan niet op grond van het reeds bekende 

ziektebeeld, waarbij een (voorbehouden) medische handeling noodzakelijk is, is de handelswijze als 

volgt:  

1. Het landelijk alarmnummer 112 wordt gebeld.  

2. Ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. 

3. De leerling is altijd in aanwezigheid van een medewerker van de school.  

4. De leerling wordt goed geobserveerd en er zal worden geprobeerd de leerling gerust te stellen.  

In uitzonderlijke situaties handelen wij als volgt: indien noodzakelijk zal een Epi-pen worden 

toegepast bij een leerling die deze in bezit heeft en voor wie toepassing van de Epi-pen 

levensreddend is. Voor andere noodsituaties geldt dat na voorafgaand overleg met 

ouders/verzorgers, directie en groepsleraar, kan worden nagegaan of het bij  acute reacties mogelijk 

is om toch te acteren. Dit dient aangegeven te worden op het calamiteitenformulier dat jaarlijks 

ingevuld dient te worden door ouders/verzorgers. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Met dank aan de medewerkers van de Praktijkschool. 


