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Personeel verleent uitsluitend hulp als sprake is van: 
 
Eerste hulp bij ongevallen 
Effectief levensreddende handelingen 
Begeleiden van een kind in een ambulance naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende 
hulp indien ouders of verzorgers niet aanwezig zijn 
Signaleren van zichtbare ziekteverschijnselen en vervolgens contact opnemen met ouders of 
verzorgers en/ of GGD 
Toedienen medicijnen gebeurt alleen onder verantwoordelijkheid en met een schriftelijke 
verklaring van ouders of verzorgers, huisarts of behandelend arts met informatie over tijdstip, 
dosering en bijverschijnselen. 
Kamp: in de week voor vertrek levert de ouder de benodigde medicijnen en de schriftelijke 
verklaring bij de leerkracht in. 
                            
 
ALGEMEEN 
 
(1)  Personeel verleent uitsluitend noodzakelijke medische hulp: 
 
Eerste hulp bij ongevallen. (EHBO) 
Effectief levensreddende handelingen bij kinderen. (cursus Precision) 
Begeleiden van een kind (in ambulance) naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp 
indien ouders (nog) niet aanwezig zijn. 
Signaleren van verschijnselen ( van het ‘zich niet lekker voelen’ tot zichtbare 
ziekteverschijnselen) en vervolgens contact opnemen met ouders en/of GGD. 
Toedienen medicijnen onder voorbehoud. Zie hieronder 
 
Hier is dus sprake van “noodzakelijk medisch handelen”. 
 
 
(2)  In géén geval worden de volgende handelingen verricht: 
 
Toedienen van aspirine, paracetamol of andere pijnstillers. 
Toedienen van medicijnen die een kind op (dokters)voorschrift moet innemen. 
Handelingen t.b.v. gebitsreiniging en –onderhoud. 
 
 
(3)  Uitzonderingen op de regels: 
 
Toedienen van medicijnen: uitsluitend met een schriftelijke verklaring van de huisarts of 
behandelend arts. (tijdstip, dosering, bijverschijnselen) Zie blad 3: “Verklaring” 
Aandachtspunten: 
Toedienen van medicijnen: uitsluitend orale toediening.  
Medicijnen worden door de groepsleerkracht bewaard op een niet voor kinderen 
toegankelijke plaats. 
De leerkracht maakt aantekeningen in het logboek (denk aan ziekte- en ADV-vervanging) 
Tijdens schoolwerkweken zijn medicijnen in bewaring bij de groepsleerkracht 
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SPECIFIEK 
 
 
Jeugdsuikerziekte: 

Een ‘hypo’ Te lage bloedsuiker 

Oorzaken Overmatige inspanning (sportdag, speeltuin, …), stress, koorts, griepje, … 

VerschijnselenBleek, afname concentratie, zweetdruppeltjes, overmatig geeuwen, … 

Wat doen 
Laten liggen, suiker toedienen (druivensuiker, suikerklontje, banaan, …), 
melden, … 

Opmerking 1 De verschijnselen verdwijnen na enkele minuten, indien suiker gegeven wordt

Opmerking 2 
Bij te hoge bloedsuiker verdwijnen de verschijnselen niet (bij twijfel wél suiker 
toedienen) 

 
Epilepsie: 

Aanval Langer dan 1 minuut: 1-1-2 bellen 

Oorzaak Onbekend, koorts, zeldzame tumor 

VerschijnselenBewusteloos, schudden, vallen, kaakklem, blauwig 

Wat doen Indien mogelijk: linker zij, achter kind zitten, hoofd ondersteunen 

Opmerking Aanval kan 3 seconden duren en ongemerkt passeren (“absence”)

 
Astma / aandoening aan de luchtwegen: 

Aanval Problemen met uitademen 

Oorzaak Temperatuurschommelingen, uitkloppen stoffig textiel, rook, … 

Verschijnselen
Paniek, gierende ademhaling, neusvleugels, inzetten 
hulpademhalingsspieren, … 

Opmerking Soms corticosteroïden sprayen (zie doktersverklaring) 
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Verklaring medicijnverstrekking 
 

naam ouder  

ouder van (naam leerling)   

geeft hierbij toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf op de Korte Vlietschool het hierna 
genoemde medicijn of zelfzorgmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind.  
Het medicijn of zelfzorgmiddel wordt toegediend conform de op de bijsluiter en/of etiket vermelde 
dosering. 

Naam 
medicijn/zelfzorgmiddel 

 

Het middel wordt 
verstrekt 

 
❏ op voorschrift van ………………………………………... 

            (naam behandelend arts) 

 ❏ op aanwijzing van de ouders/verzorgers zelf 

Schriftelijke verklaring 
van de arts aanwezig 

❏ ja (kopie verklaring bijvoegen) 
❏ nee 

Startdatum  

Einddatum  

 
Toediening 

Tijdstip 
 

 

Frequentie 
 

 

Dosering 
 

 

Wijze van toediening 
 

 

 
De ouders(s) / verzorger(s) zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor de toediening van het 
medicijn of zelfzorgmiddel. De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door haar 
personeel toedienen van het medicijn / zelfzorgmiddel. 
Ondergetekende verklaart tevens de leerkracht cq school niet aansprakelijk te stellen als door 
omstandigheden de hierboven genoemde afspraak niet nagekomen kan worden.  
 

Datum  Datum  

Naam ouder  Naam 
leerkracht 

 

Handtekening 
ouder 

 Handtekening 
leerkracht 
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Toelichting m.b.t.  “Verklaring medicijnverstrekking”  
 
Omdat het gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is, is het 
belangrijk dat de afspraken die hiervoor door de ouder(s)/verzorger(s) met de school zijn 
gemaakt duidelijk zijn en vastgelegd worden. 
 
Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts of specialist zijn 
voorgeschreven     en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. 
 
Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts of 
specialist bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden. 
 
Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt en die moeten tijdens de schooltijden 
ingenomen worden, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een “Verklaring 
medicijnverstrekking” invullen en inleveren op school. 
 
Ieder schooljaar dient het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” opnieuw te 
gebeuren. 
 
Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon of dochter, wordt u verzocht om dit 
onmiddellijk door te geven aan school door een nieuwe “Verklaring medicijnverstrekking” in 
te vullen en op school in te leveren. 
 
Eventueel meerdere exemplaren van de "Verklaring medicijnverstrekking" zijn op de 
administratie van de school verkrijgbaar. 
 
Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen  door uw zoon /dochter moeten worden ingenomen 
voor schooltijd, willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen 
hebben namelijk invloed op het  gedrag van het kind. 
 
Mocht uw kind, per ongeluk, vergeten zijn / haar medicijnen of zelfzorgmiddelen  ’s ochtends 
in te nemen, dan moet dat alsnog thuis gebeuren. Hiervoor wordt uw kind, nadat wij met u 
daar contact over hebben gehad, naar huis gestuurd. Terugkeer naar school mag pas 
plaatsvinden als de betreffende medicijnen of zelfzorgmiddelen hun inwerking laten zien. In 
sommige gevallen kan die toediening van het medicijn, in overleg, ook op school 
plaatsvinden. 
 
Door het ondertekenen van de “Verklaring medicijnverstrekking” geeft u aan akkoord te gaan 
met de juistheid van de ingevulde gegevens. Tevens geeft u daarmee aan in te stemmen 
met de hier bovenstaande regels m.b.t. het gebruik van de “Verklaring medicijnverstrekking”. 
 
 


