Protocol medicijnverstrekking & medisch handelingen op basisscholen
Ons bestuur, Plateau openbaar onderwijs Assen, heeft voor de onder haar verantwoordelijkheid vallende scholen
het protocol van de GGD betreffende medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen
overgenomen. Dit is te lezen in onze schoolgids op pagina 7. Dit protocol roept echter toch nog wel vragen op bij
zowel ouders als leerkrachten en dan met name het gedeelte dat gaat over het verrichten van medische
handelingen. Hieronder wordt een aantal passages uit het betreffende protocol (april 2003)geciteerd:
“In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die
vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de
bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze
handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er
sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de schoolleiding en
de leraren gedaan.”
“Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling gemaakt. 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 onderwijzend
personeel.
Bepaalde medische handelingen – de zogenaamde voorbehouden handelingen – mogen alleen worden verricht door
artsen. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De
betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om
die handelingen te verrichten.
Vorenstaande is ook van toepassing wanneer een leraar bij een leerling een medische handeling verricht. Technisch
gezien vallen leraren niet onder de wet BIG. Deze geldt alleen voor medische en paramedische beroepen. Soms
worden leraren betrokken bij de zorg rond een ziek kind en worden daarmee partners in de zorg. In zo’n geval kan
het voorkomen dat leraren gevraagd wordt om een medische handeling bij een kind uit te voeren. Deze, niet
alledaagse, positie van de leraar moet hierbij serieus genomen worden. Daarom moet een leraar een gedegen
instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt
schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring. Zodoende wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid aan
kind, ouders, leraar en scholleiding gewaarborgd. Ook voor de verzekeraar van de school zal duidelijk zijn dat er zo
zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Dit betekent dat een leraar in opdracht van een arts moet handelen die hem
bekwaam heeft verklaard voor het uitvoeren van die medische handeling.”
“Heeft een leraar geen bekwaamheidsverklaring dan kan hij bij onoordeelkundig handelen aangesproken worden
voor de aangerichte schade.”
“Een leraar die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen verricht is niet alleen
civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). Het
schoolbestuur kan op zijn beurt als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.”
Zoals uit de hierboven vermelde citaten blijkt, moet er uiterst zorgvuldig worden gehandeld. Ons bestuur is nu aan
het uitzoeken wat de precieze consequenties van het verrichten van medische handelingen kunnen zijn. Tot hier
duidelijkheid over is, zullen wij geen medische handelingen op school verrichten. Zoals u elders in de Marskraam
kunt lezen, heeft de medezeggenschapsraad hiermee ingestemd. Voor de duidelijkheid moet worden opgemerkt dat
wij uiteraard wel zullen handelen in een levensbedreigende situatie.
Dit alles geldt niet voor het toedienen van medicijnen. Aangezien hier echter ook de grootste zorgvuldigheid bij
nodig is, zullen ouders van kinderen die dit betreft worden gevraagd een toestemmingsformulier voor “verstrekken
van medicijnen op verzoek” in te vullen.
Zodra er meer duidelijkheid is, stellen wij u daar uiteraard van op de hoogte.
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