Medische handelingen in school
Protocol medische handelingen op school
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerdmet leerlingen die klagen
over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,
buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in
toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de
arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Steeds vaker wordt er werkelijk
medisch handelen van leerkrachten verwacht zoals het geven van sondevoeding,
toedienen van een injectie, het prikken van een bloedsuiker etc. Met de komst van
Passend Onderwijs is het mogelijk dat meer basisscholen met deze vragen te maken
krijgen.
Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico's met zich mee, ook
op juridisch gebied. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt
volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol. Dit protocol is vastgesteld
door het bestuur, zij beslist namelijk over beleid inzake medisch handelen op school.
Dit protocol vormt zodoende een leidraad voor directie en medewerkers op School
met de Bijbel De Burcht te Aalst en de Willem van Oranjeschool te Brakel. In de
bijlagen van het protocol zijn diverse formulieren opgenomen. Deze kunnen ter
ondertekening worden voorgelegd aan ouders en aan de arts (in geval van een
bekwaamheidsverklaring voor een BIG-handeling).
Op School met de Bijbel De Burcht en de Willem van Oranjeschool te Brakel
beperken we ons vooralsnog alleen tot handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt.
Zie daarvoor bijlagen 1 en 2. Zodra een leerling wordt aangemeld waarbij een
medische handeling (BIG) wel nodig is, dan worden eerst de mogelijkheden via
ouders/verzorgers of een (wijk)verpleegkundige bekeken. In dergelijke gevallen
wordt altijd advies van exerne deskundigen met een bevoegdheid ingewonnen.
In het schooljaar 2014-2015 zullen we alle ouders/verzorgers verzoeken om voor hun
kind(eren) bijlage 1 in te vullen. Ouders met een kind waaraan tijdens de schooltijden
medicatie moet worden verstrekt, vullen ook bijlage 2 in.
Dit protocol is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op maandag 13 oktober
2014.
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