Medisch handelingsprotocol

Medisch handelingsprotocol SKIPOV

versie maart 2008

Goedgekeurd door directieberaad op 14-01-2008
Goedgekeurd door GMR op 11 maart 2008
Bij aanname van kinderen wordt op dit protocol gewezen. Bij inschrijving geven
ouders/verzorgers hun toestemming voor eenmalige medicijnverstrekking.
Onder BIG-handelingen vallen onder andere de volgende handelingen: injecties geven,
handelingen rondom sondevoeding, insuline toedien, meten bloedsuikerspiegel bij
suikerpatienten d.m.v. een vingerprikje. BIG staan voor Wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg.
Deze mogen volgens de wet slechts toegediend worden door beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg. Mochten leerkrachten BIG-handelingen verrichten dan begeven zij zich op
een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Leerkrachten en SKIPOV zijn te allen tijde
civielrechterlijk en strafrechterlijk vervolgbaar, ongeacht bekwaamheidsverklaring en/of
schriftelijke toestemming van ouders. De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is
van een noodsituatie. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en
kunnen.
SKIPOV staat BIG-handelingen door leerkrachten niet toe.
De school biedt ouders de gelegenheid om BIG-handelingen tijdens school- of lesgebonden
activiteiten te (laten) verrichten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders.
De onderstaande medische handelingen mogen SKIPOV-leerkrachten wel verrichten:
1. Eenmalig, niet voorgeschreven medicijnverstrekking:
Elke school heeft eenvoudige medicijnen in huis bijvoorbeeld paracetamol en middel bij
insektenbeet. Deze middelen worden eventueel zonder overleg oraal toegediend. Bij
aanname wordt aangegeven waar het kind allergisch voor is. Het is aan de ouders om
tussentijdse wijzigingen aan de school door te geven.
Algemene medicijnen worden op school in een afgesloten kast bewaard. 1 persoonslid is
verantwoordelijk voor het beheer van deze medicijnen.
2. Medicijnverstrekking welke regelmatig terugkeert of van tijdelijke aard:
Indien een kind regelmatig medicijnen toegediend krijgt, dienen ouders hiervoor schriftelijik
toestemming te geven middels het formulier “Toestemmingsformulier voor het verstrekken
van medicijnen op verzoek”. De handelingswijze op dit toestemmingsformulier dient
zorgvuldig opgevolgd te worden.
Kindgebonden medicatie wordt door de leerkracht in een afgesloten lade bewaard.
Indien er aangetoond kan worden dat er zorgvuldig gehandeld is, volgens het medisch
handelingsprotocol SKIPOV, hebben ouders/verzorgers geen juridische gronden om een
succesvolle aansprakelijkheidsprocedure tegen SKIPOV en/of de leerkracht te voeren.
Leerkrachten hebben het recht om de hierboven beschreven medische handelingen te
weigeren. Leerkrachten melden dit bij de schooldirecteur, waarna er een notitie hiervan
opgenomen wordt in het personeelsdossier.

Bijlage: Toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicijnen op verzoek
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Toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicijnen op
verzoek
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven
medicijn(en) aan:
Naam leerling
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaatsnaam
Naam ouder/verzorger 1
Naam ouder/verzorger 2
Telefoon thuis
Telefoon mobiel ouder/verzorger 1
Telefoon mobiel ouder/verzorger 2
Telefoon werk ouder/verzorger 1
Telefoon werk ouder/verzorger 2
Naam huisarts
Adres
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnr.
Naam Specialist
Telefoonnr.

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:

Naam medicijn(en):

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:
Uur
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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:
Naam
Functie
De ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de op de
volgende bladzijde genoemde leerkracht(en) die daarvoor een medicijninstructie heeft
gehad, toestemming voor het oraal toedienen van de bovengenoemde medicijnen. Indien er
aangetoond kan worden dat er zorgvuldig gehandeld is, volgens het medisch
handelingsprotocol SKIPOV, hebben ouders/verzorgers geen juridische gronden om een
succesvolle aansprakelijkheidsprocedure tegen SKIPOV en/of de leerkracht te voeren.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de school en leerkracht(en) over de meest
actuele informatie beschikken.
Naam ouder/verzorger
Plaats
Datum
Handtekening
Naam leerkracht
Plaats
Datum
Handtekening
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Naam schooldirecteur
Plaats
Datum
Handtekening

Instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen
Datum
Door Naam
Functie
Naam instelling

Aan Naam
Functie
Naam en plaats school
Aan Naam
Functie
Naam en plaats school

Ondergetekende
Naam Ouder/verzorger
Plaats
Datum
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