MEDICIJNVERSTREKKING DOOR LEERKRACHTEN
Steeds meer en steeds vaker wordt er door ouders aan de school gevraagd medische handelingen te
verrichten bij leerlingen of medicijnen te verstrekken aan leerlingen. Hierover zijn afspraken gemaakt
die gelden voor alle scholen van de SCPO.
Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan leerlingen, ziek of niet ziek, altijd
bij de school ligt waar het kind staat ingeschreven. De ouders van een leerling zijn verantwoordelijk voor
het algehele welzijn, waaronder de medische situatie en het functioneren van hun kind.
De school voelt zich natuurlijk verantwoordelijk voor het welbevinden en voor een zo optimaal mogelijke
voortgang van het onderwijs aan alle leerlingen, ook als deze een handicap hebben of ziek zijn. Echter,
de school is bijzonder terughoudend over het eventueel overnemen van taken van ouders. Dit kan de
school slechts doen op basis van vrijwilligheid.
De SCPO heeft bepaald, dat medewerkers geen voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Dit zijn
handelingen die door ondeskundige uitvoering een aanmerkelijk risico voor de patiënt vormen. Deze
handelingen zijn uitsluitend voorbehouden aan medisch bevoegde personen. Als voorbeeld van een
voorbehouden handeling noemen we het toedienen van een insuline-injectie.
De niet voorbehouden handelingen kunnen wel door een medewerker van de school zonder medische
scholing worden verricht, maar uitsluitend als diegene dat zelf wil. De school en de ouders leggen
schriftelijk vast hoe en door wie de benodigde medische zorg wordt verleend. Als voorbeeld van een
niet voorbehouden handeling noemen we het geven van een vingerprik.
Medewerkers van de SCPO mogen deze niet voorbehouden handelingen weigeren. Zij zijn immers
hiertoe niet geschoold, dus niet bevoegd tot medisch handelen.
Levensreddende handelingen vallen buiten de gestelde regels van de SCPO inzake medische
handelingen en/of medicijnverstrekking. In dat geval zijn de afspraken van toepassing die gemaakt zijn
gemaakt over de bedrijfshulpverlening.
De school wil graag door de ouders worden geïnformeerd over eventuele allergieën bij de leerlingen en
hoe hiermee omgegaan dient te worden. Wij bewaren deze informatie in het leerlingendossier. U kunt
hierbij denken aan een voedselallergie, een wespensteek of bijv. huismijt.

