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Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen MBO  
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1. Inleiding  

 

Medewerkers op scholen worden regelmatig geconfronteerd met studenten die klagen over pijn die 

op het eerste oog met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of 

pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek om door een 

arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen en/of medische handelingen te verrichten. In zijn 

algemeenheid is een medewerker niet deskundig om een juiste medische diagnose te stellen. De 

grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Met het oog op de gezondheid van 

studenten is het van groot belang, dat er in alle situaties zorgvuldig wordt gehandeld.  

 

Er zijn drie te onderscheiden verzoeken om medicijnen of medische handelingen:  

▪ Incidentele verzoeken om medicijnen bij plotselinge ziekte (zie hoofdstuk 2); 

▪ Verzoeken om medicijnen te verstrekken (zie hoofdstuk 3)  

▪ Verzoeken om medische handelingen te verrichten (zie hoofdstuk 4). 

 

De verzoeken moeten worden gericht aan de schooldirecteur. Bij verzoeken om medische 

handelingen te verrichten wordt een afsprakenformulier ingevuld en besproken met de 

zorgcoördinator en schooldirecteur. 

  

Dit protocol is van toepassing op alle medewerkers en studenten in het MBO binnen 

Onderwijsgroep Tilburg.  

  

2. Incidentele verzoeken om medicijnen bij plotselinge ziekte 

 

 

Uitgangspunt is dat er geen medicijnen (dus ook geen vrij te verkrijgen medicijnen) worden 

verstrekt en dat een student die ziek is geworden, naar huis moet.  

 

Afhankelijk van de inschatting van de situatie, kunnen door de medewerker onderstaande stappen 

worden genomen.  

➢ vraag informatie bij de student zelf en kijk in het leerlingvolgsysteem of er speciale (medische) 

notities zijn betreffende deze student;  

➢ neem bij minderjarige studenten (en bij meerjarige studenten in overleg), contact op met de ouders 

(of het aangegeven waarschuwingsadres), zodat die weten dat de student ziek is geworden, en om 

te overleggen wat er moet gebeuren (komt er iemand naar de school, is er iemand thuis om de 

student op te vangen, wanneer wordt de student opgehaald, gaat school met de student nu meteen 

naar de huisarts of het ziekenhuis, etc.);  

➢ als de inschatting voor medische zorg dusdanig is, bel dan naargelang de situatie, met een 

huisarts of met 112. Daarna wordt de schooldirecteur geïnformeerd.  

3. Verzoeken om medicijnen te verstrekken 
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Uitgangspunt is dat medewerkers geen medicijnen verstrekken. 

 

Studenten krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen 

per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan medicijnen 

voor ADHD of ADD, pufjes voor astma of antibiotica of een spuit voor behandeling van de gevolgen 

van allergieën, of iets dergelijks. Er wordt dan soms aan een medewerker gevraagd deze middelen 

te verstrekken. Het verstrekken van medicijnen is een medische handeling en wordt alleen in 

noodsituaties toegestaan, zie 4.2 

 

 

4.  Verzoeken om  medische handelingen  te verrichten 

 

  

Uitgangpunt is dat -behoudens in noodsituaties- geen medische handelingen uitgevoerd mogen 

worden door medewerkers.  

 

1. Reguliere medische handelingen, bijvoorbeeld het op regelmatige tijden toedienen van injecties, 

zetpillen of sondevoeding etc. als gevolg van een chronische ziekte of aandoening, zullen ten allen 

tijde door ouders dienen te worden uitgevoerd of door een bevoegde derde die daarvoor door de 

ouders is gemachtigd, zijnde geen medewerker van de school.  

Afspraken (ruimte, tijd, etc.)  worden hierover gemaakt met de zorgcoördinator van de school en 

worden vastgelegd in het formulier in bijlage 1. 

 

2. Voor studenten waarbij het noodzakelijk is om in een acute noodsituatie onmiddellijk een 

levensreddend medicijn toe te dienen (bijvoorbeeld een spuit bij notenallergie, bijensteken etc.) 

kunnen ook afspraken gemaakt worden met de zorgcoördinator van de school en  worden 

vastgelegd in het formulier in bijlage 2. 

 

 

Bij de afspraken over medisch handelen, is het volgende juridisch van belang: 

➢ Studenten tot 16 jaar oud moeten evenals hun ouders of verzorgers zelf toestemming geven. De 

afspraken hieromtrent moeten schriftelijk vastgelegd worden. 

➢ Studenten vanaf 16 jaar oud beslissen zelf over hun behandeling en geven daar ook toestemming 

voor. Toestemming van de ouders of verzorgers is niet nodig. Ook in deze situatie moeten de 

afspraken op schrift worden vastgelegd. 

 

 

Formulieren worden in het leerlingvolgsysteem opgeslagen. 
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Bijlage 1 

 

Afspraken mbt het uitvoeren van medische handelingen door een derde 

 

naam student: ....................................................................................... 

geboortedatum: ....................................................................................... 

adres: ....................................................................................... 

postcode en plaats: 

naam ouder(s)/verzorger(s): ....................................................................................... 

telefoon thuis: ....................................................................................... 

telefoon werk: ....................................................................................... 

 

naam huisarts: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

naam specialist: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

naam  medisch  contactpersoon: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

 

 

 

 

De medische handelingen op school worden uitgevoerd door de ouder/verzorger/een derde1, 

namelijk …………………………………………(naam) te bereiken op ……………………… 

(telefoonnummer)  

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

 

Op welke dagen/ tijden moet de handeling plaatsvinden? 

 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Waar moet de ruimte aan voldoen (mits mogelijk)? 

 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

▪  
1 doorstrepen wat niet van toepassing is  
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Hoe te handelen als er iets verkeerd gaat (bijvoorbeeld verpleegkundige verschijnt niet of niet op 

de afgesproken tijd of er volgt een onverwachte reactie op de handeling)? 

 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Hoe wordt de school geïnformeerd (wijze en tijd van informeren) als er een wijziging in de 

afspraken komt? 

 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Mocht de situatie zich voordoen dat de leerling niet goed op het medicijn reageert of dat er 

onverhoopt toch een fout is gemaakt bij de toediening van de medicijnen, dan wordt contact 

opgenomen met de huisarts of specialist van het ziekenhuis. In ernstige gevallen wordt het 

landelijke alarmnummer 112 gebeld. 

 

 

De student en/of ouders/verzorgers is/zijn verplicht om de gegevens van dit formulier actueel te 

houden en er voor te zorgen dat wijzigingen direct aan de zorgcoördinator worden doorgegeven.  

 

Aldus is afgesproken:  

Plaats................................................................................................................................................ 

Datum ............................................................................................................................................. .  

 

Student  

Naam ................................................................................................................................................  

Handtekening ................................................................................................................................... 

 

Ouder/verzorger (bij student jonger dan 16 jaar):   

Naam ................................................................................................................................................  

Handtekening ...................................................................................................................................  

 

Zorgcoördinator 

Naam:  .............................................................................................................................................. 

Handtekening  

 

Schooldirecteur 

Naam:  .............................................................................................................................................. 

Handtekening  

 

Ondergetekende is zich ervan bewust dat Onderwijsgroep Tilburg een onderwijsinstelling en geen 

medisch specialist is. Onderwijsgroep Tilburg is dan ook niet aansprakelijk voor schade ontstaat door 

het op een onjuiste wijze verstrekken/toedienen van medicatie dan wel het nalaten daarvan en/of het 

op een onjuiste wijze verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten daarvan door een 

van haar medewerkers, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
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Bijlage 2 

 

Afspraken mbt het uitvoeren van medische handelingen door de school in noodsituaties 

 

 

naam leerling: ....................................................................................... 

geboortedatum: ....................................................................................... 

adres: ....................................................................................... 

postcode en plaats: 

naam ouder(s)/verzorger(s): ....................................................................................... 

telefoon thuis: ....................................................................................... 

telefoon werk: ....................................................................................... 

 

naam huisarts: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

naam specialist: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

naam  medisch  contactpersoon: ....................................................................................... 

telefoon: ....................................................................................... 

 

 

 

Omschrijving van de uit te voeren medische handeling. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

De medische handeling mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Manier waarop de medische handeling  moet worden uitgevoerd: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 

 

Eventuele extra opmerkingen: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Mocht de situatie zich voordoen dat de student niet goed op het medicijn reageert of dat er 

onverhoopt toch een fout is gemaakt bij de toediening van de medicijnen, dan wordt contact 

opgenomen met de huisarts of specialist van het ziekenhuis. In ernstige gevallen wordt het 

landelijke alarmnummer 112 gebeld. 

 

Aldus is afgesproken:  

Plaats................................................................................................................................................ 

Datum ............................................................................................................................................. .  

 

Student  

Naam ................................................................................................................................................  

Handtekening ................................................................................................................................... 

 

Ouder/verzorger (bij student jonger dan 16 jaar):   

Naam ................................................................................................................................................  

Handtekening ...................................................................................................................................  

  

Zorgcoördinator 

Naam:  .............................................................................................................................................. 

Handtekening  

 

Schooldirecteur 

Naam:  .............................................................................................................................................. 

Handtekening  

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende is zich ervan bewust dat Onderwijsgroep Tilburg een onderwijsinstelling en geen 

medisch specialist is. Onderwijsgroep Tilburg is dan ook niet aansprakelijk voor schade ontstaat door 

het op een onjuiste wijze verstrekken/toedienen van medicatie dan wel het nalaten daarvan en/of het 

op een onjuiste wijze verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten daarvan door een 

van haar medewerkers, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

 


