MEDICIJNBELEID OP ONZE SCHOOL

(bijlage 4)

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van leerlingen en leerkrachten, een
zieke leerling niet op school thuis hoort.
Toch kan het gebeuren dat uw kind op school medicijnen moet nemen maar … leerkrachten zijn
geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen.
Daarom werd door onze scholengemeenschap een medicijnbeleid opgemaakt waarbij een aantal
procedures en documenten worden vooropgesteld die we in de toekomst wensen te gebruiken.
A.

PROCEDURE
1.

Een leerling is te ziek om de lessen te volgen :
 Een zieke leerling hoort niet thuis op school
 Is hij er toch ? De school vraagt de ouders om de leerling op te halen

2. Een leerling wordt ziek op school :
 De school geeft geen medicijnen !
 De school vraagt de ouders om de leerling op te halen.
 Ouders niet bereikbaar ? De school neemt contact op met de huisdokter van het
kind. Pas als die onbereikbaar is belt de school een andere dokter.
 In dringende gevallen belt de school meteen de hulpdiensten (112) !
3. Een leerling neemt medicijnen :
 Medicijnen worden zoveel mogelijk thuis genomen !
 De school geeft vrij te verkrijgen medicijnen enkel indien vergezeld van een
medicijnattest (afhalen op secretariaat of downloaden van website) ondertekend
door de ouders !
 Voorgeschreven medicatie wordt door de school gegeven enkel indien vergezeld
van een medicijnattest ondertekend door de dokter !
 Er wordt vooraf afgesproken wie de medicijnen toedient.
4. Een leerling brengt niet-voorgeschreven medicijnen mee :
 De ouders stoppen een medicijnattest bij het medicijn.
 Pilletjes zomaar in de boekentas meegeven mag niet !
5. Een leerling klaagt geregeld over pijn :
 De school geeft geen medicijnen of placebo’s
 De ouders worden door de school op de hoogte gebracht
 In samenspraak van de ouders volgen zij verder op en verwijzen het kind door
naar gespecialiseerde hulp.
B.

MEDICIJNATTEST (zie punt 3 hierboven)
 Zonder dit attest worden op onze school geen medicijnen toegediend !
 Een medicijnattest geeft aan welke medicatie er moet gegeven worden, met
handtekening van de ouders (bij vrij te verkrijgen medicatie) of dokter (bij
voorgeschreven medicatie)

 Op een medicijnattest staat de naam van de dokter met zijn telefoonnummer (voor
noodgevallen), de leerling en de ouders, de naam van de medicatie, het tijdstip waarop
de medicatie wordt gegeven, de hoeveelheid, de wijze van bewaring en voorzorgen en
eventueel ongewenste effecten.
 Dit attest is af te halen op het secretariaat of te downloaden van de schoolwebsite.
C. MEDISCHE FICHE
 Een medische fiche wordt opgemaakt wanneer je kind deelneemt aan een
buitenschoolse activiteit : sneeuwklas, bosklas, boerderijklas, …
 Op deze fiche staat medische informatie over de leerling : ziektes, allergieën,
tetanusprik, de huisdokter, noodtelefoonnummers van ouders en/of grootouders
(thuis, gsm of werk)
 Deze fiche is niet verplicht ! (wet op de privacy)
 De fiche wordt op het einde van het schooljaar vernietigd!
 Deze fiche wordt meegegeven door de leerkracht of is eveneens te downloaden van de
schoolwebsite.
Tot slot nog dit …! Wat zegt ons de wet over deze materie ?
•
•

In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je
zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven.
Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan
artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen
geven zijn wettelijk strafbaar !

We hopen u hiermee een duidelijk overzicht te hebben gegeven van ons medicijnbeleid en danken
voor uw medewerking en begrip.

