Medicijnverstrekking en medisch handelen op het Candea College
Docenten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen is. Ook wordt soms verwacht dat leerkrachten medisch handelen,
terwijl zij zich hier op een terrein zouden begeven waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Dit brengt
aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in drie verschillende
situaties:
-

De leerling wordt ziek op school
Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Medische handelingen

In de eerste situatie bepaalt de leerkracht hoe te handelen. Dit geldt ook voor noodsituaties, waar
naar beste weten en kunnen gehandeld wordt om een verkeerde afloop te voorkomen, dan wel te
beperken. Dit is conform Burgerlijk Wetboek een plicht voor iedere burger. Het Candea College heeft
ervoor gekozen geen paracetamol of andere pijnstillers te verstrekken. Paracetamol kan immers het
ziektebeeld onderdrukken, waarmee een leerling wellicht zieker kan zijn dan hij of zij oogt.
Kinderen krijgen soms ook medicijnen voorgeschreven die een aantal malen per dag ingenomen
moeten worden. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of de school deze middelen wil
verstrekken. Om hieraan tegemoet te komen kan een ouder het bijgaande formulier invullen waarin
vermeld staat wie contactpersonen zijn, wijze van toediening, wat de vervaldatum. Wij verzoeken u
dit formulier met de leerjaarcoördinator door te nemen. De leerling neemt in dit traject zelf de
medicijnen in.
De leerjaarcoördinator neemt medicijnen enkel in ontvangst wanneer zij zich in de originele
verpakking bevinden en uitgeschreven staan op naam van het desbetreffende kind. Wij verwachten
dat het kind de medicijnen thuis al gebruikt heeft, voordat de medicijnen op school ingenomen
worden. De geneesmiddelen worden op school volgens voorschrift bewaard.
Medische handelingen op school.
Medewerkers van het Candea verzorgen geen medische handelingen op school, daar zij bepaalde
verantwoordelijkheden die hiermee samengaan niet op zich kunnen nemen. Enkel in een
noodsituatie zullen medewerkers van het Candea naar bevind handelen. Medewerkers van het
Candea beschikken standaard niet over een bekwaamheidsverklaring t.a.v. medisch handelen en met
het ontbreken van een dergelijke bekwaamheidsverklaring wordt ontraden om medische
handelingen uit te laten voeren. De GGD beschrijft het als volgt: ‘Een docent / medewerker die
onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen verricht is niet alleen
civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van een schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (
mishandeling’)1. Bij de afstemming van dit beleid is advies ingewonnen van de GGD.
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