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Protocol medisch handelen    
 

Het is niet te voorkomen dat er op school medische situaties kunnen ontstaan. In dit protocol geven 
we aan hoe we daar als school mee omgaan. In voorkomende situaties moet het personeel 
zorgvuldig handelen en over de juiste bekwaamheden beschikken.  

Wij onderscheiden drie situaties bij medisch handelen: 

1. De leerling wordt ziek op school.  
2. Het verstrekken van medicatie op verzoek van leerlingen of ouders. 
3. Medische handelingen na ongeval of ongeluk. 

 

1. De leerling wordt ziek op school 
 
Het kan voorkomen dat een leerling ‘s morgens gezond op school komt en tijdens de schooluren 
last krijgt van lichamelijke klachten. Docenten hebben niet de deskundigheid om dan een 
diagnose te stellen en zullen zich in zo een situatie terughoudend moeten opstellen. De leerling 
gaat dan eerst naar de receptie of, als dat niet lukt,  wordt de receptioniste gehaald om naar de 
leerling te gaan. Alle receptionistes beschikken over een EHBO diploma. De receptie beoordeelt of 
een leerling naar huis moet of doorverwezen moet worden naar de huisarts. In beide gevallen is 
er telefonisch overleg met de ouders. De receptie kan het in voorkomende gevallen 
onverantwoord vinden dat een leerling alleen naar huis gaat en zal de ouders dan verzoeken om 
hun kind te komen ophalen. Als dat niet lukt kan in niet te ernstige situaties aan een klasgenoot 
gevraagd worden om de zieke leerling naar huis te begeleiden. Bij thuiskomt bellen ze dan altijd 
de receptie om te melden dat ze veilig thuis zijn gekomen. 

 

2. Het verstekken van medicatie op verzoek van leerlingen of ouders. 
 

1. De receptioniste verstrekt alleen paracetamol na expliciete toestemming van ouders. Zonder 
overleg en afstemming met ouders verstrekt de school dus geen paracetamol aan leerlingen. 

2. Andere medicatie wordt niet aan leerlingen verstrekt. 
3. Leerlingen hebben soms zelf medicatie die ze tijdens schooluren moeten (in)nemen. Te 

denken valt hierbij  bv. aan pufjes voor astma, ritalin, antibiotica of insuline. Leerlingen zijn 
hier zelf verantwoordelijk voor. Personeel van de school dient geen medicatie toe aan 
leerlingen en de school is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen als een leerling zelf vergeet 
de medicatie (in) te nemen.  

 

3. Handelingen na een ongeluk of ongeval. 
 

Tijdens een les kunnen leerlingen een ongeluk krijgen. Te denken valt aan verzwikken van een 
enkel tijdens de gymles of bezeren van de hand tijdens een van de ambachtlessen. Ook in de 
buurt van school, tijdens bijvoorbeeld pauzes bestaat de mogelijkheid op een ongeluk. Dit soort 
ongevallen kunnen verschillen in mate van ernstigheid. In alle gevallen wordt hierbij meteen een 
bevoegde EHBO-er gehaald. Buiten de receptionistes en conciërges hebben nog een aantal 
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andere personeelsleden een EHBO diploma. In een ernstige situatie wordt direct 112 gebeld voor 
de ambulance. In geen enkel geval zal personeel van de school leerlingen zelf naar het ziekenhuis 
brengen. Bij minder ernstige gevallen zal eerste hulp worden verleend volgens de gangbare EHBO 
normen. Op alle locaties van de school is een AED apparaat aanwezig. Ouders zullen altijd op de 
hoogte worden gebracht van een ongeluk en in de ernstige gevallen kunnen zij hun kind ophalen 
op school. 
 

Vragen van ouders om op school medische handelingen te verrichten voor hun kind, bijvoorbeeld 
meten van de bloedsuikerspiegel zullen door de school worden afwezen. Personeel van de school 
heeft niet de medische bekwaamheid en/of bevoegdheid om medische handelingen te verrichten. 
School kan wel een ruimte ter beschikking stellen waarin de leerling zelf de medische handeling kan 
uitvoeren. 

De enige uitzondering op deze regel kan gelden tijdens reizen of kampen. Eigen medicatie van een 
leerling zou dan in bewaring kunnen worden gegeven aan een begeleidend personeelslid. Soms kan 
dan ook in goed overleg en afstemming met leerling en ouders instructie worden gegeven voor de 
medische handeling. 

 

 

Ingestemd in de VMR vergadering van 14 november 2022 en vastgesteld door de schoolleiding.  

 


