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Protocol medisch handelen op De Ranonkel 

 
Inleiding. 

Bij medisch handelen is de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) van 

toepassing. Deze wet is gericht op beroepsbeoefenaren in de zorg. Voorbehouden 

handelingen mogen alleen worden verricht door daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren 

waarbij geldt: bevoegd en bekwaam. 

Bevoegd wordt je door het met succes volgen van gerichte opleidingen.  

Bekwaam ben je als je instructie hebt gehad, maar essentieel is ook dat je jezelf 

bekwaam voelt. Als dat laatste niet het geval is, moet je deze handelingen niet 

uitvoeren.  

 

Medisch handelen van leerkrachten. 

In de functieomschrijving van leerkrachten staat niets over het uitvoeren van medische 

handelingen. Alle medische handelingen waarvoor de weg BIG geldt mogen primair niet 

worden uitgevoerd op school.  

Wel komt zo af en toe de vraag om medicijnen te geven of medische handelingen uit te 

voeren. Vandaar dit protocol.  

 

Overzicht van “wat wel”, “wat niet” en “wat wel, maar…..”. 

 

Een kind wordt ziek of krijgt een ongelukje wel niet ander 

Het plakken van een pleister 

 

X   

Het reinigen en verzorgen van een (schaaf)wond. Afhankelijk 

van de ernst.  

 

X  BHV 

Behandelen van een wespensteek / verwijderen angel 

(afhankelijk van de plaats waar de wespensteek is geweest). 

X  BHV 

Behandelen / verwijderen van een teek  X Arts / 

ouder 

Het geven van een “paracetamolletje” / pijnstilling  X Arts / 

ouder 

Het verwijderen van splinters (afhankelijk van de plaats waar 

de splinter zit) 

X  BHV 

Medicatie verstrekking (elke vorm) 1.  X Ouder/ 

arts 

 

Opmerking: bij sommige kleine ongelukjes is het een beetje afhankelijk van de plaats 

waar het letsel is. Stelregel: doe wat je verstandig acht en laat het anders aan een 

andere collega over (BHV) of schakel de ouder(s) in.  

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend. Ook hier geldt: gebruik je gezonde verstand, 

raadpleeg desnoods een collega (of BHV-er) en bij twijfel “niet doen”!  
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1.  Opmerking bij : Medicatie verstrekking : Algemene stelregel is dat wij op school 

geen medicatie verstrekken. Indien er uitzonderingen op deze afspraak worden 

gemaakt, dan alleen met inachtneming van de volgende afspraken: 

 

 De leerkracht is zelf bereid om het betreffende medicijn te verstrekken. 

 Beide leerkrachten van een groep moeten bereid zijn het betreffende medicijn te 

verstekken. Is dat niet het geval dan wordt het medicijn niet verstrekt.  

 Er is een schriftelijke verklaring (bijlage 1) dat ouders toestemming verlenen, met 

daarin een omschrijving van het toe te dienen medicijn, wie het mag toedienen, de  

hoeveelheid, tijd van toedienen, wijze van toedienen.  

 Medicatie in originele verpakking en uitgeschreven op naam van het kind.  

 Er is toestemming van de directie.  

 

Medische handelingen wel niet ander 

Bloedsuikerspiegel bepalen  X  

Het toedienen van insuline  X  

Het toedienen van sonde-voeding  X  

Het toedienen van een epi-pen bij anafylaxis X  BHV 

Het geven van een mitella bij vermoeden armbreuk X  BHV 

Het aanbrengen van een spalk bij vermoeden van breuk  X  

Het inbrengen van contactlenzen   X  

Het inbrengen van hoorapparaten X   

 

Opmerking: tenzij er acuut gevaar dreigt (toedienen epi-pen) voeren wij geen 

medische handelingen uit! Bij twijfel is het altijd mogelijk om advies bij de BHV of 

directie te vragen.  

 

Raadplegen van een arts of aanvragen van een ambulance. 

Het raadplegen of bezoeken van een arts of het aanvragen van een ambulance gebeurt 

alleen na overleg met de directie of in diens afwezigheid met één van de 

preventiemedewerkers. Ook worden altijd de ouders op de hoogte gesteld van het 

voornemen (of al ondernomen handeling) om een arts te raadplegen of een ambulance 

te bellen. Wanneer de ouders niet bereikt kunnen worden is er bij de administratie een 

noodnummer te verkrijgen.  

 

Het verdient de voorkeur dat ouders of één van de ouders mee gaan /gaat naar arts of 

ziekenhuis. Indien dat niet mogelijk is zorgt de school dat het slachtoffer wordt vergezeld, 

het liefst door iemand die hij of zij goed kent, zoals bijvoorbeeld de eigen leerkracht. 

Wanneer de ouders niet onmiddellijk bereikt kunnen worden dan zorgt de directie ervoor 

dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt.  

 

Indien ouder(s)/verzorger(s) bezwaar hebben tegen het raadplegen, bezoeken van een 

arts of bij het aanvragen van een ambulance dient deze dit schriftelijk aan te geven bij de 

directie.  
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Bijlage 1 

Verklaring  Toestemming tot (hulp bij) het verstrekken van medicijnen op 

verzoek. 

 

Naam 

leerling 

 

 Naam 

ouder(s) 

 

Geb. 

datum 

 

 Tel. thuis  

Adres 

 

 Mobiel 1  

Postcode 

Plaats 

 Mobiel 2  

  

 

  

Naam 

Huisarts 

 Naam 

specialist 

 

Telefoon 

Huisarts 

 Telefoon 

specialist 

 

 

 

Naam van het medicijn: 

 

 

Naam ziekte waar het voor nodig is: 

 

 

Dag en tijd(en)  van toedienen: 

 

 

Dosering van het medicijn: 

 

 

Wijze van toedienen van het medicijn: 

 

 

Wijze van bewaren van het medicijn: 

 

 

Controle op vervaldatum door: 

 

 

Medicijninstructie gegeven door: 

 

               

Medicijninstructie gegeven aan:        
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Ondergetekende, ouder(s) van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school 

c.q. de hierboven genoemde leerkracht(en), die daarvoor een medicijninstructie 

heeft / hebben gehad, toestemming voor het toedienen van de beschreven  

medicijnen:  

 

Naam: ____________________,   Ouder van : __________________________ 

 

Plaats: _____________________  Datum:       ___________________________  

 

 

Handtekening:  

 

_________________________________________________ 

 

 

 

Naam: ____________________,   Ouder van : __________________________ 

 

Plaats: _____________________  Datum:       ___________________________  

 

 

Handtekening:  

 

_________________________________________________ 

 

 


