
 
 

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN 
 

 Stichting SOM hanteert het protocol van de GGD. Dit protocol moet op alle scholen aanwezig 
zijn. 

 Wanneer een ouder vraagt om tijdens schooltijd een medicijn toe te dienen aan een kind, 
moet de ouder eerst schriftelijk toestemming geven. Gebruik hiervoor bijlage 2 van het GGD-
protocol (Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek). De ouder vult het 
formulier in en tekent voor akkoord.  

 In geval van het uitvoeren van een medische handeling, vult de ouder bijlage 3 (Toestemming 
tot het uitvoeren van medische handelingen) in en tekent voor akkoord. 

 De leerkracht die de handeling uit gaat voeren, moet een instructie krijgen hoe de handeling 
moet worden uitgevoerd. Volgens het GGD protocol moet de instructie worden gegeven door 
iemand die bevoegd is tot het uitvoeren van de medische handeling, denk bijvoorbeeld aan 
een huisarts. In de praktijk blijkt dat artsen landelijk hebben afgesproken dat zij geen 
bekwaamheidsverklaringen tekenen. 

 In sommige gevallen (bijv. bij diabetes) mogen/kunnen ouders zelf de instructie geven, mits de 
leerkracht op vrijwillige basis de handeling wil uitvoeren. Zet de gemaakte afspraken duidelijk 
op papier en laat ouders hiervoor tekenen. 

 De ouders blijven verantwoordelijk voor de medicijnverstrekking of een medische handeling 
door een leerkracht. Slechts als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzettelijk verkeerd 
handelen van de leerkracht verschuift de aansprakelijkheid naar degene die de handeling heeft 
verricht.  

 Ouders zijn ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de benodigde hulpmiddelen op 
school. 

 Een leerkracht die zich niet bekwaam acht, mag geen medische handelingen uitvoeren. Een 
leraar (en op haar beurt het schoolbestuur) kan bij onbekwaam handelen of handelen zonder 
opdracht van een arts, civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. 

 Als een leerkracht de handeling niet wil/kan uitvoeren, moet door ouders een andere 
oplossing worden gezocht (bijv. thuiszorg inschakelen). 

 Voorafgaand aan het toelaten van een leerling waarbij het protocol van toepassing is, moeten 
het protocol en de consequenties met alle personeelsleden worden besproken. 

 Bij plaatsing van een leerling waarbij het protocol van toepassing is, moet de bestuursmanager 
op de hoogte worden gebracht. 

 In geval van een duobaan moeten beide leerkrachten waarbij de leerling in de klas zit, in het 
bezit zijn van de bekwaamheidsverklaring.  
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Tip: website www.diabetesopschool.nl 


