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Protocol medisch handelen    
Vastgesteld door CvB / april 2018 

 
 
Aanleiding 
Welke vormen van medisch handelen en medicijnverstrekking mag de school wel en welke 
niet voor haar rekening nemen? Wat mogen ouders en leerlingen op dit gebied van de 
school verwachten en wat niet? Vanuit het uitgangspunt van de Wet Passend Onderwijs 
dienen leerlingen zoveel mogelijk aan het reguliere onderwijs deel te nemen op de gekozen 
school. Als school willen we daarom zoveel mogelijk tegemoet komen aan de (medische) 
zorgvraag van onze leerlingen. Daarom hanteert de school dit protocol ‘medisch handelen’. 
 
Uitwerking 
De school heeft vooral te maken met de volgende medische casussen: 

1. Leerlingen die in de loop van de dag ziek worden op school. 
2. Leerlingen die vragen om een paracetamol (= ook een medische handeling). 
3. Medische handelingen op verzoek (bijv. ouders en leerling zijn zelf niet in staat 

medicijnen toe te dienen); meestal heeft dit een structureel karakter. 
4. Soms acuut levensbedreigende situaties. 

 
PROTOCOL 
 
1. Leerlingen die in de loop van de dag ziek worden op school: 

a) Neem bij ziekte of letsel altijd contact op met de ouder(s) / verzorger(s) - dat geldt 
ook voor het toedienen van medicijnen (behalve als het gaat om een eenvoudige 
pijnstiller). 

b) Zijn ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar: raadpleeg bij twijfel een huisarts. Laat de 
leerling op school (liggen). 

c) Registreer ziekte o.i.d. in Magister (logboek). 
(Ouder(s)/verzorger(s) hebben bij de aanmelding de school toestemming gegeven om (als ze niet bereikbaar zijn als 
hun kind ziek wordt op school) een eenvoudige pijnstiller te geven of een arts te raadplegen). 
 

2. Leerlingen die vragen om een paracetamol. 
a) Een paracetamol is alleen op één vast punt (receptie) op de locatie verkrijgbaar (en in 

een trajectklas / op de PrO-locatie alleen bij de eigen mentor). 

b) Overmatig paracetamolgebruik wordt geregistreerd in Magister (logboek). 
c) Overleg bij regelmatig terugkerend gebruik met ouder(s)/verzorger(s). 

 

Als je te maken krijgt met zieke leerlingen, realiseer je dan dat je geen arts bent. Daarom is het verstandig bij 

twijfel een (huis)arts te raadplegen. Hanteer de stelregel dat je handelt alsof het je eigen kind is! 

Een paracetamol lijkt een onschuldig medicijn. Het onderdrukt echter de symptomen. Dit kan leiden tot een 

foute inschatting van wat er mis is met een leerling. Wees dus terughoudend met het verstrekken van 

paracetamol aan leerlingen! 



2 
 

3. Medische handelingen op verzoek; meestal heeft dit een structureel karakter. 
a) Zorg dat hiervoor altijd een schriftelijk, ondertekend verzoek en toestemming van de 

ouders aanwezig is. Voor leerlingen binnen de extra ondersteuning wordt e.e.a. 
vermeld in het IOP (PrO) of OPP (zo volledig mogelijk). Ouders tekenen het IOP/OPP. 
Het verzoek / de evt. toestemming wordt in Magister opgenomen. 

b) Bij medische handelingen die niet onder de Wet BIG* vallen, beslist de 
locatiedirecteur (na het horen van het LMO, de zorgcoördinator (het ZAT) en / of het 
BHV-team / advies GGD) of de school meewerkt aan de medicijnverstrekking / de 
medische handeling(en)*. 

c) Leg vast dat de school de medische handeling op verzoek uitvoert en welke 
medewerker (denk ook aan evt. vervanging) dat doet. En waar evt. medicijnen 
bewaard worden (achter ‘slot en grendel’; leerlingen zijn zelf verantwoordelijk als zij 
medicijnen in hun tas bewaren). 

d) Zorg er ook voor dat het personeel op de locatie en de leerlingen van de betreffende 
klas op de hoogte zijn van evt. ‘noodsituaties’ (en wat dan te doen) van leerlingen 
(specifieke afspraken i.v.m. lichamelijke klachten of beperkingen). 

e) Raadpleeg bij vragen de schoolarts (GGD) en / of de ambulant begeleider cluster 3. 
* Een medewerker kan nooit verplicht worden tot het uitvoeren van ‘voorbehouden medische handelingen’ (deze zijn 

beschreven in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG art. 35 t/m 39);   
zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2016-08-01). Die zijn voorbehouden aan medisch bevoegd personeel 
(bv. verpleegkundige geeft sondevoeding, verricht een katheterisatie).   

 
4. Soms acuut levensbedreigende situaties. 
    Hierbij is elke medewerker verplicht om naar vermogen te handelen. 

 
Opmerkingen:  

1. De school heeft een reguliere aansprakelijkheidsverzekering. Hierin is ook het e.e.a. 
opgenomen m.b.t. ‘medische handelingen’. 

2. We hebben als VLC een contract met De Onderwijsspecialisten. Er is een ab’er cluster 
3 beschikbaar voor de school. In voorkomende gevallen kan (via de zorgcoördinator) 
advies gevraagd worden van de ab’er. 

 
Literatuur 
M.b.t. diabetes in het VO: http://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/scholen/jouw-leerling-met-

diabetes-het-voortgezet-onderwijs  

M.b.t. epilepsie in onderwijs: https://www.lwoe.nl/  

M.b.t. diverse (chronische) ziekten en onderwijs: http://ziezon.nl/ziektebeelden/  

Als een medewerker medische handelingen uitvoert als privépersoon, worden aansprakelijkheidsrisico’s 

afgewenteld op de werknemer. Deze constructie raden sociale partners sterk af! Overigens kan een 

medewerker ervoor kiezen niet mee te werken aan medische handelingen (buiten de wet BIG). Hiertoe kan de 

school de medewerker niet verplichten. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2016-08-01
http://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/scholen/jouw-leerling-met-diabetes-het-voortgezet-onderwijs
http://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/scholen/jouw-leerling-met-diabetes-het-voortgezet-onderwijs
https://www.lwoe.nl/
http://ziezon.nl/ziektebeelden/

