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AANLEIDING
GGD Hart van Brabant heeft voor onder andere de scholen ressorterend onder Stg. Scala een protocol
beschikbaar gesteld voor medicijnvertrekking en medisch handelen. De wijze waarop Scala met dit protocol
omgaat wordt verduidelijkt in dit schrijven.

HET PROTOCOL (BRON GGD HART VAN BRABANT)
Leraren worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of
door een insectenbeet. Meestal is dat met eenvoudige middelen te verhelpen. Maar hoort dit wel thuis bij de
taken en verantwoordelijkheden van een leraar? En wat te doen als het om medische handelingen gaat waar u
niet voor bent gekwalificeerd?

MEDISCH HANDELEN VAN LERAREN
De schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind door een arts voorgeschreven
medicijnen toe te dienen op school. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd.
Zoals het toedienen van sondevoeding, een zetpil of een injectie.

ZORGVULDIGHEID STAAT VOOROP
De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van deze handelingen een aantal verantwoordelijkheden.
Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid
van de leerling is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen.

PROTOCOL ‘MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN OP SCHOLEN’
De GGD Hart voor Brabant heeft het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’
opgesteld, een handreiking hoe in deze situaties te handelen.

STANDPUNT SCALA
Het protocol is voor juridisch advies voorgelegd aan Mr. Siep van der Galiën van het bureau Leeuwendaal. Hij
stelt dat het protocol een prima basis is maar adviseert wel een aantal zaken nader te expliciteren.

TE ONDERNEMEN ACTIES
•
•
•
•

Protocol inclusief handvat Scala wordt ter kennisname aan de GMR aangeboden;
De directeur neemt het protocol in de schoolgids op;
De directeur dient het protocol te bespreken met de medewerkers van de school;
De directeur wijst iemand binnen de organisatie aan waar de leerkracht overleg mee kan voeren
(bijvoorbeeld een BHV-er);

AANVULLINGEN OP HET PROTOCOL
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

De school is niet verplicht medewerking te geven aan het verrichten van medische handelingen. Indien
de school geen medische handelingen wil verrichten moet dit vastgelegd worden in een overeenkomst
met de ouders (zie ook punt 6 en 7).
Een individuele leerkracht kan nooit gedwongen worden medische handelingen te verrichten tenzij er
een levensbedreigende situatie ontstaat waarbij eerste hulp verleend moet worden;
De school heeft een zorgplicht, ook voor leerlingen met een chronische ziekte.
Wanneer een medewerker medische handelingen verricht en het gaat mis is de school verzekerd bij
een eventuele aansprakelijkheidsstelling. Aansprakelijkheid kan niet uitgesloten worden bij opzet of
grove schuld.
De zorgplicht verplicht de directeur om duidelijke instructies aan het team te geven. Voor een teamlid
moet duidelijk zijn hoe te handelen en wat er kan gebeuren. Dat geldt ook voor medewerkers bij het
overblijven of vrijwilligers die helpen bij bijvoorbeeld een uitje.
In een gesprek met de ouders moet duidelijk overeen gekomen worden welke handelingen een
medewerker wel en niet mag verrichten van de ouders. Tevens wordt afgesproken wanneer de ouders
worden benaderd en hoe ze bereikbaar zijn. Deze afspraken moeten op papier gezet worden, voorzien
van een handtekening van beide partijen.
In een gesprek met de ouders wordt kenbaar gemaakt welke handelingen de medewerkers niet
wensen te verrichten en dat de ouders daar zelf voor naar school moeten komen (of bijvoorbeeld een
verpleegkundige). Deze afspraken moeten op papier gezet worden, voorzien van een handtekening
van beide partijen.
Het advies is om een groep vaste personen te belasten met medische handelingen. Deze groep kan
zich daarin bekwamen en wellicht een bekwaamheidsverklaring van een arts krijgen. Uiteraard kunnen
de medische handelingen op de school dan ook alleen maar door deze groep vaste personen verricht
worden.
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