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Inleiding

Het protocol bestaat op CSG Prins Maurits uit stappenplannen waarin staat beschreven welke stappen we
nemen.

Protocollen
1. Protocol ‘de leerling wordt ziek op school’
2. Protocol ‘het verstrekken van medicatie op verzoek’
3. Protocol ‘(voorbehouden) medische handelingen’
Bijlagen
1. Toestemmingsverklaring ‘verstrekken medicatie’
2. Toestemmingsverklaring ‘medisch handelen’
3. Richtlijn ‘hoe te handelen bij een calamiteit’

N.B. Waar ‘ouder(s)’ staat kan ook ‘verzorger(s)’ gelezen worden.
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school honoreert de
ziekmelding

leerling belt naar
ouder(s)

school honoreert de
ziekmelding niet

leerling gaat terug naar
de les

leerling meldt zich
ziek bij verzuim

leerling
wordt
ziek op
school

leerling vraagt om
medicatie bij
personeelslid CSG
PM

school verstrekt geen
medicatie*

BHV/EHBO wordt
bij zieke leerling
geroepen

BHV/EHBO handelt
naar richtlijnen BHV
(er is eventeel contact
met 112)

school
(mentor/teamleider)
informeert ouder(s)

leerling mag van
ouder(s) zelfstandig
naar huis

leerling gaat naar
huis en er wordt naar
school gebeld als hij
veilig thuis is

leerling mag niet
zelfstandig naar huis
(van ouder(s) en/of
school)

ouder(s) zorgen dat
leerling wordt
opgehaald

leerling moet op
school blijven

leerling gaat terug
naar de les
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EHBO (of BHV)
beslist ** medicatie
wordt wel toegediend
ouder(s) en leerling hebben
toestemmingsverklaring
getekend

verstrekken
van
medicatie
op verzoek

er is sprake van een
acute situatie (lijkt
levensbedreigend)

(er wordt geen medicatie
opgeslagen op school m.u.v.
medicatie die gekoeld
opgeslagen moet worden (extra
verantwoordelijkheidsverkla ring dient door ouder(s)
getekend te worden)

112 wordt gebeld
voor overleg en
EHBO (of BHV)
wordt geroepen

EBHO (of BHV)
beslist **medicatie
wordt niet
toegediend

er is geen acute
situatie

leerling zorgt zelf
voor het toedienen
van de medicatie

leerling dient zelf
medicatie toe

ouder(s) en leerling hebben
geen toestemmingsverklaring
getekend

school verstrekt geen
medicatie*

ouder(s) worden
gebeld;
112 komt wel / niet
ouder(s) worden
gebeld;
112 komt wel / niet
ouder(s) worden
gebeld;
112 komt wel / niet

(*) Onder medicatie verstaan we: alle substanties waaruit medicijnen
kunnen bestaan, zoals pillen, zalf, druppels, inhalaties, etc.
(**) De BHV-er of EHBO-er beslist zelf of hij/zij zich voldoende bekwaam
acht de medicatie toe te dienen, dit is een persoonlijke afweging.
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hulpverlening vindt plaats op
school;

(voorbehouden)
medische
handelingen

ouder(s), leerling en teamleider gaan
in overleg met
de coördinator
onderwijsondersteuning en
jeugdverpleegkundige
om de hulpvraag te inventariseren
en een plan van aanpak te maken

voor zover mogelijk zal school dit
faciliteren (ruimte en tijd)
er wordt hulpverlening
ingeschakeld voor de
(voorbehouden) medische
handelingen

hulpverlening vindt elders plaats

Bijlage 1 Toestemmingsverklaring verstrekken medicatie
Naam (leerling):
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Naam ouder(s):
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer werk:
Naam huisarts:
Telefoonnummer huisarts:
Naam specialist:
Telefoonnummer specialist:
Voeg als bijlage een verklaring/brief v.d. huisarts of specialist toe (indien mogelijk).
Medicatie is nodig voor onderstaande ziekte(s):
Naam/namen van de medicatie:
Medicatie mag alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):
Dosering van de medicatie:
Wijze van toediening:
Wijze van bewaren: Indien medicatie gekoeld bewaard moet worden dan kan dat in de koelkast van
school. LET OP: Wij kunnen niet garanderen dat de medicatie altijd onder de juiste gekoelde
omstandigheden wordt bewaard (denk aan stroomstoringen e.d.).
Controle op vervaldatum door ouder(s) op datum:
Ondergetekenden, leerling en ouder(s) van genoemde leerling, geven hiermee aan de school, c.q. het
schoolpersoneelslid dat daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen
van de bovengenoemde medicatie.
Datum:

Plaats:

Naam leerling:

Handtekening leerling:

Naam ouder:

Handtekening ouder:

Bijlage 2: Toestemmingsverklaring medisch handelen
Naam (leerling):
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Naam ouder(s):
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer werk:
Naam huisarts:
Telefoonnummer huisarts
Naam specialist:
Telefoonnummer specialist:
Voeg als bijlage een verklaring/brief v.d. huisarts of specialist toe (indien mogelijk).
Medische informatie:

Handelswijze:

Datum:

Handtekening leerling:

Datum:

Handtekening ouder:

Bijlage 3: Richtlijn ‘hoe te handelen bij een calamiteit’
•

Laat de leerling niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer de leerling goed en probeer gerust
te stellen.

•

Waarschuw een volwassene of laat één van de andere leerlingen een volwassene ophalen waarbij u
duidelijk instrueert wat de leerling tegen de volwassene moet zeggen.

•

Bel direct de huisarts en/of de specialist van de leerling.

•

Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.

•

Geef aan naar aanleiding van welk medicijn of ‘medische’ handeling de calamiteit zich heeft
voorgedaan.

•

Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van de leerling bij de hand hebt of laat ze direct door
iemand opzoeken, zoals:
- Naam van de leerling
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoonnummer van ouder(s) en/of een andere, door de ouder(s) aangewezen, persoon
- Naam + telefoonnummer van huisarts/specialist
- Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.

•

Bel de ouder(s) en bij geen gehoor een andere, door de ouder(s) aangewezen, persoon:
- Leg duidelijk uit wat er gebeurd is.
- Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.
- In geval van opname: geef door naar welk ziekenhuis de leerling is gegaan.

