Berendrecht, september 2019
Beste ouders,
De regelgeving voor scholen wat betreft het verlenen van medische
zorgen en/of het toedienen van medicijnen (of toezien op het
gebruik van medicatie) is erg complex .
Scholen balanceren tussen uitersten: enerzijds mogen de
personeelsleden geen medische handelingen stellen, anderzijds zijn
ze wettelijk verplicht om leerlingen die door een ongeval of
ongemak getroffen zijn zo spoedig mogelijk EHBO te verstrekken en moet ook het toedienen van
medicijnen onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn.
Om een procedure op te stellen die voor iedereen duidelijk (en haalbaar) is volgde de school de
leidraad die wij vanuit de koepel ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ aangereikt kregen.

PROCEDURE MEDICATIE :
Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie moet worden toegediend tijdens de
schooluren . In het belang van uw kind, de andere kinderen en het schoolteam benadrukken we dat
een zieke leerling niet thuishoort op school.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat de juiste
formulieren (zie verder) nauwkeurig zijn ingevuld en worden afgegeven aan de klastitularis.
1. Medicatie vanuit de school
De school zal nooit op eigen initiatief medicatie toedienen.
In het kader van EHBO hebben wij enkele zalfjes in onze EHBO-koffer. Omdat ze soms worden
gecatalogeerd onder de noemer ‘geneesmiddel’ hebben we de naam van deze zalfjes op de medische
fiche geplaatst. U kan op de medische fiche aangeven of uw kind hiervoor eventueel allergisch is.
2. Medicatie met doktersvoorschrift
De school moedigt de ouders aan om bij een doktersbezoek een medicatievoorschrift te vragen aan
de arts. Heel wat artsen hebben hiervoor een eigen formulier maar we hebben zelf ook een
voorbeeldattest opgesteld dat de arts kan invullen. (1 exemplaar toegevoegd)
3. Medicatie zonder doktersvoorschrift
De school dient enkel medicatie toe wanneer de klastitularis het document ‘toedienen medicatie op
vraag van ouders’ (zonder doktersvoorschrift) ontvangen heeft van de ouders.
We hebben het document ‘toedienen medicatie op vraag van ouders ‘ 1 keer bijgevoegd. Indien
nodig kan u extra exemplaren bekomen op het bureel.
U vindt alle documenten ook op onze website (knop ‘documenten’.
Vriendelijke groeten,
Ronald Van Egeren – directeur

