
Stroomschema’s bij protocol 
medicijnverstrekking en 

medisch handelen
• Kind wordt ziek op school
• Verstrekken van medicijnen op verzoek
• Verrichten medische handelingen (BIG-handelingen)



Kind wordt ziek 
op school

Contact opnemen met 
ouders/verzorgers

Ja Nee

Door ouders aangewezen 
vertegenwoordigers 

aanwezig?

Ouders bereikbaar?

Ja Nee

Lk kan besluiten om 
eenvoudig middel te geven + 
inschatten of huisarts gebeld 

moet worden

Kind blijft op 
school

Kind gaat naar 
huis

Kind gaat met 
vertegenwoordiger 

naar  huis

Blijf het kind 
observeren!

Zaken waar je op kunt letten: 
• Toename van pijn; 
• Misselijkheid;
• Verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen);
• Verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur) en
• Verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid). 

Kind kan met eenvoudig 
middel geholpen worden > 

Toestemming ouders vragen!
Kind is echt ziek



Verstrekken van 
medicijnen op verzoek

Ouders vragen 
schoolleiding/leerkracht om 

middelen te verstrekken

School stemt in School stemt 
niet in

Schriftelijke toestemming 
ouders vragen

Schriftelijk vastleggen:
• Om welke medicijnen het gaat
• Hoeveelheid van toediening
• Op welke manier toegediend moet worden
• De periode waarin de medicijnen moeten worden verstrekt

Langdurig medicijngebruik?  
Regelmatig overleg school en ouders 
over ziekte en medicijngebruik nodig

Praktische adviezen:
• Neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de 

originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het 
betreffende kind.

• Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele 
bijwerkingen van het medicijn.

• Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het medicijn aan het 
betreffende kind gegeven heeft. 

• Als een kind niet goed op een medicijn reageert of als er 
onverhoopt toch een fout is gemaakt bij het toedienen van een 
medicijn, bel dan direct de huisarts of specialist in het ziekenhuis.  

• Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.  
• Zorg er altijd voor dat u alle relevante gegevens bij de hand hebt, 

zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van 
de leerling, de medicatie die is toegediend, welke reacties het kind 
vertoont en eventueel welke fout is gemaakt. 



Verrichten 
medische 

handelingen (BIG-
handelingen)

1. Schoolleiding/mdw. 
stemt in

2. Schoolleiding/mdw. 
stemt niet in

3. Wordt uitgevoerd door 
externe partij (thuiszorg, 

ouders, PGB)

Schriftelijk 
toestemming aan 

ouders vragen

Bekwaamheids-
verklaring arts

Acht mdw. zich 
bekwaam?

Geen 
bekwaamheidsverklaring 

aanwezig?  Mdw. is 
zowel civiel als 
strafrechtelijk 
aansprakelijk.

Nee

Ja
Mdw. voert handeling 

uit

Mdw. voert handeling 
niet uit

Mdw. voert handeling 
niet uit

Mdw. blijft verantwoordelijk 
en kan civielrechtelijk 
aangesproken worden

Voor BIG-handelingen wordt 
een onderscheid gemaakt in 
voorbehouden handelingen en 
(vergelijkbare) risicovolle 
handelingen. Voor het 
uitvoeren van beide soorten 
handelingen is een 
bekwaamheidsverklaring van 
een arts nodig.


