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Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen 
(Gebaseerd op:  Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang juli-2011, RIVM) 

 
Als een kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool of de 

buitenschoolse opvang kunnen de ouders hun ‘zeggenschap’ over de toediening van de 

medicamenten overdragen aan de beroepskrachten. Doordat kinderen gedurende een 

langere aaneengesloten periode in een basisschool verblijven is niet uit te sluiten dat 

medische handelingen moeten worden uitgevoerd. Dit kan enerzijds te maken hebben 

met (chronisch) zieke kinderen, of een gevolg zijn van een ongeluk (EHBO). 

 

Om de gezondheid van de kinderen te waarborgen is het van belang dat de 

geneesmiddelen op een juiste wijze verstrekt worden en medisch handelen op een 

verantwoorde wijze plaatsvindt. 

Geneesmiddelenverstrekking op verzoek 
Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (zelfzorgmiddelen) 

voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende 

de tijd dat zij op school verblijven. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld pufjes 

voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen of de beroepskracht 

deze middelen aan hun kind willen geven. 

 

• Laat ouders vooraf schriftelijk toestemming geven. Meestal gaat het om middelen 

die, bij onjuist gebruik, tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. 

• Leg de volgende zaken schriftelijk vast: 

▪ Om welke geneesmiddelen het gaat; 

▪ Hoe vaak het gegeven moet worden; 

▪ In welke hoeveelheden; 

▪ Op welke manier de geneesmiddelen gebruikt moeten worden; 

▪ De periode waarin de geneesmiddelen moeten worden verstrek 

(indien van toepassing); 

▪ De wijze van bewaren en opbergen; 

▪ De wijze van controle op de vervaldatum. 

 

Door het vastleggen van deze gegevens verduidelijken ouders wat zij van de school 

verwachten en weet de school op haar beurt precies wat zij moet doen en waar zij 

verantwoordelijk voor is. 

Wanneer het gaat om het verstrekken van geneesmiddelen gedurende een lange periode 

moet regelmatig (afhankelijk van het ziektebeeld) met ouders worden overlegd over de 

ziekte en het daarbij behorende geneesmiddelengebruik op school (zie formulier : 

“Verklaring: Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek”). 

 

Enkele praktische punten: 
• Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele 

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

• Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis gebruiken. 

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

• van het geneesmiddel. 

• Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het geneesmiddel aan het betreffende 

• kind gegeven heeft. 

• Controleer de uiterste gebruiksdatum voor toediening. 

• Bewaar het geneesmiddel volgens voorschrift. 



 

2 
 

• Zorg dat er een schriftelijke procedure aanwezig is hoe gehandeld moet worden  

in geval van een calamiteit met een geneesmiddel, inclusief telefoonnummers wie in 

welk geval gewaarschuwd dient te worden (zie formulier: “Richtlijnen hoe te handelen 

bij een calamiteit ten gevolge van: het toedienen van medicijnen aan een kind en/of 

het uitvoeren van een medische handeling”). 

 

Medische handelingen 
In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de school vragen medische handelingen te 

verrichten, indien het kind dit zelf niet kan. Voorwaarde is dit na een gedegen instructie 

te laten verrichten. Te denken valt daarbij aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij 

suikerpatiënten door middel van een vingerprik. Normaal gesproken worden handelingen 

door de ouders uitgevoerd. 

 

• Laat ouders schriftelijk toestemming geven voor deze medische handelingen. 

Hiervoor kan het formulier “Verklaring Toestemming tot het verstrekken van 

medicijnen op verzoek” worden gebruikt.  Ook kan het nodig zijn een “Verklaring 

Toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen” op te stellen. 

 

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen 

in de gezondheidszorg. De Wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor personeel werkzaam in een basisschool. 

Dat neemt niet weg dat in deze wet aan aantal waarborgen worden afgegeven voor een 

goede uitoefening van de beroepspraktijk, aan de hand waarvan ook een aantal regels te 

geven zijn voor de basisscholen en buitenschoolse opvang, 

als het gaat om in de Wet BIG genoemde medische handelingen. Bepaalde medische 

handelingen, de zogenoemde voorbehouden handelingen’ (zoals het geven van een 

injectie) mogen alleen door artsen worden verricht. Anderen dan artsen mogen medische 

handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts.  Een voorbeeld van 

voorbehouden handeling is het toedienen van een injectie aan een kind met diabetes. 

Het meten van de bloedsuikerspiegel door middel van een 

vingerprik en het geven van pufjes zijn geen voorbehouden handelingen, maar hiervoor 

moet door de ouders ook schriftelijk toestemming worden gegeven (via formulier: 

“Verklaring: Toestemmen van het verstrekken van medicijnen op verzoek”). 

 

• In uitzonderingsgevallen kunnen anderen dan een arts dus ook medische 

handelingen verrichten. De betreffende arts moet zich ervan vergewissen dat 

degene die niet bevoegd is, 

wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten.  Daartoe dient de 

arts een bekwaamheidsverklaring af te geven (zie formulier: 

“Bekwaamheidsverklaring: Bekwaam uitvoeren van medische handelingen”). 

 

• Schakel de Thuiszorg in als er geen bekwaam persoon op school aanwezig is. 

Een school die niet kan bewijzen dat een beroepskracht voor een bepaalde 

handeling bekwaam is, mag de medische handeling niet uitvoeren. Een 

beroepskracht die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet 

bekwaam acht – bijvoorbeeld omdat hij/zij deze handeling al langere tijd niet 

heeft verricht – zal deze handeling eveneens niet mogen uitvoeren. 

 

Verder zijn er nog eenvoudige handelingen. Hierbij gaat het om de ‘huis-, tuin-, en 

keukenhandelingen’ zoals het verzorgen van schaafwondjes en verwijderen van 

pleisters, en het toedienen van medicijnen anders dan injecties. Dit zijn handelingen 

die in principe door het personeel uitgevoerd kunnen worden. 

 


