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Inleiding
De afgelopen jaren is er een toename van het aantal leerlingen waarbij de school het
verzoek krijgt van ouders/verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven
medicijnen toe te dienen dan wel medicijnen te bewaren op school in het geval dat een
kind ze vergeet mee te nemen. Een enkele keer werd werkelijk medisch handelen van
schoolpersoneel gevraagd bij het geven van een injectie.
Met het verrichten van handelingen in de bovengenoemde situaties zou het Lorentz
Casimir Lyceum een aantal verantwoordelijkheden aanvaarden. Schoolpersoneel
begeeft zich nl. op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Het is daarom van
belang om hierover afspraken te maken en deze vast te leggen. In dit protocol staan de
afspraken die het Lorentz Casimir Lyceum gemaakt heeft tot hoever het Lorentz Casimir
Lyceum kan gaan in het meewerken aan het geven van medicijnen dan wel uitvoering
geven aan een voorbehouden medische handeling.
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Drie te onderscheiden situaties
1. Een leerling wordt ziek op school;
2. Het bewaren en verstrekken van medicijnen op verzoek;
3. Het verrichten van voorbehouden (medisch) handelen

1. Een kind wordt ziek op school
Regelmatig komt een leerling ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de
schooluren last van bijvoorbeeld misselijkheid, hoofd- of buikpijn. Deze situatie laat het
Lorentz Casimir Lyceum geen keus. Het personeelslid moet direct bepalen hoe er
gehandeld moet worden. Er worden geen medicijnen als paracetamol verstrekt aan
leerlingen.
In de meeste gevallen zal een zieke leerling zelfstandig naar huis kunnen, tenzij er
sprake is van heftige symptomen, of als er al bepaalde instructies of aanwijzingen vooraf
bekend zijn over betreffende leerling. Een leerling gaat alleen zelfstandig naar huis nadat
er overleg is geweest met de ouders.
Wanneer een leerling ziek is en tussentijds naar huis wil, meldt hij dat aan de conciërge.
Deze neemt contact op met de ouders alvorens de leerling te laten gaan. Bij afwezigheid
van de conciërge meldt de leerling zich bij de jaarlaagcoördinator. Ouders vragen wij de
thuiskomst van hun kind zo snel mogelijk (liefst onmiddellijk) telefonisch bij de conciërge te
bevestigen.

2. Het bewaren en verstrekken van medicijnen op verzoek
Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een
aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt
bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, insuline bij diabetes, antibiotica of zetpillen bij
toevallen. Meestal redden leerlingen in het voortgezet onderwijs zich hier zelf mee, maar
soms vragen ouders of een personeelslid deze middelen wil verstrekken dan wel in
bewaring wil hebben in het geval de leerling deze vergeten is mee te nemen. In deze
situatie is de toestemming van de ouders gegeven, maar die van de leerling is ook van
belang.
Het Lorentz Casimir Lyceum heeft besloten geen medicijnen in bewaring te nemen en
aan leerlingen te verstrekken. De verantwoordelijkheid voor het meenemen en innemen
van medicijnen ligt bij de leerling.
Indien er sprake is van een uitzonderlijke medische noodzaak, kunnen ouders en leerling
bij de schoolleiding een verzoek indienen voor het verstrekken van medicijnen. In dat
geval zullen ouders en leerling schriftelijk toestemming moeten geven. Het formulier
hiervoor is als bijlage opgenomen.

3. (Voorbehouden) Medische handelingen
Het is van groot belang dat een langdurig zieke leerling, een leerling met een chronische
ziekte of een leerling met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school
gaat. De leerling heeft contact met leeftijdgenoten, neemt deel aan het normale leven
van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn ziekte of
handicap.
In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders vragen handelingen te verrichten die vallen
onder voorbehouden medisch handelen. Dit zijn handelingen die normaliter enkel door
een bevoegd arts worden uitgevoerd. Het Lorentz Casimir Lyceum heeft besloten dat het
personeel geen medische handelingen verricht.
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BIJLAGE: Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Toestemmingsformulier
Voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan:
Naam (leerling):
Geboortedatum:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Zoon / dochter / pupil van:
(Naam ouder(s) / verzorger(s)
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Naam huisarts:
Telefoon:
Naam specialist:
Telefoon:
De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte(s):
Naam van het medicijn:
Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:
Uur Uur
Uur Uur
Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):
Dosering van het medicijn:
Wijze van toediening:
Wijze van bewaren:
Controle op vervaldatum door:
Functie:
Ondergetekenden, leerling en ouder/verzorger van genoemde leerling, geven hiermee
aan de school, c.q. het hieronder genoemde schoolpersoneelslid dat daarvoor een
medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde
medicijnen:
De leerling blijft verantwoordelijk voor het innemen en het niet vergeten van het innemen
van het medicijn.
Naam leerling:
Naam ouder/verzorger:
Plaats:
Datum:
Handtekening leerling:
Handtekening ouder/verzorger:
MEDICIJNINSTRUCTIE
Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op:
Op (datum)
Door (naam):
Functie:
Van (instelling):
Aan:
Functie(s):
Van(naam + plaats school):
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