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Samenvatting  
Dit protocol is gebaseerd op de Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd van het ministerie van 

OCenW en VWS (oktober 2021). Deze factsheet is opgenomen in de bijlage. 

 

Optimus heeft zorgplicht naar alle leerlingen op de Optimus-scholen. Dit betekent dat wanneer een 

leerling vanuit de gezondheidszorg ondersteuning nodig heeft, de school met de ouders/verzorgers en 

leerling onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om deze zorg te organiseren. Het 

samenwerkingsverband of de zorgconsulent kan daarbij ondersteuning bieden. 

 

Optimus is verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Ouders/verzorgers zijn primair 

verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van de leerling. School en ouders onderzoeken samen de 

mogelijkheden wanneer ondersteuning vanuit school wenselijk is. Daarbij geldt wat mag en wat 

realiseerbaar is. 

 

Concreet zijn er verschillende situaties denkbaar: 

• het uitvoeren van medische handelingen 

• het toedienen van medicijnen op verzoek 

• de leerling wordt ziek op school 

Deze worden in dit document nader toegelicht. 

 

Bij noodsituaties (wanneer zorgverlening niet kan worden uitgesteld om ernstige gezondheidsschade 

of overlijden te voorkomen) mag het onderwijspersoneel of iemand anders binnen of buiten de school 

op grond van de wet BIG voorbehouden handelingen uitvoeren en altijd handelen. In dergelijke 

situaties wordt waar mogelijk de hulp en begeleiding van de BHV-er ingeroepen. Belangrijke medische 

informatie wordt bij de inschrijving van de leerling vastgelegd rekening houdende met AVG 

voorschriften. 
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1 Het uitvoeren van medische handelingen 
 

1.1 Voorbehouden en niet voorbehouden medische handelingen 
 

Er zijn twee soorten medische handelingen: 

1 Voorbehouden medische handelingen 

Deze medische handelingen brengen risico’s met zich mee. Zij mogen alleen zelfstandig uitgevoerd 

worden door volgens de WET BIG bevoegde zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen. 

Voorbeelden van medische handelingen zijn het toedienen van insuline met een injectiepen of 

inbrengen van een sonde. 

Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen die uitsluitend door bepaalde beroepsgroepen 

uitgevoerd mogen worden. De informatie is te vinden op: Welke voorbehouden handelingen mag een 

zorgverlener uitvoeren? | Rijksoverheid.nl 

 

2 Niet voorbehouden medische handelingen 

Medische handelingen die niet bij punt 1 horen, zijn niet-voorbehouden medische handelingen. Deze 

mogen door iedereen worden uitgevoerd, mits aandachtig en zorgvuldig. 

Voorbeelden van niet voorbehouden medische handelingen zijn het toedienen van insuline via een 

insulinepomp die al is aangebracht, het meten van bloeddruk, het geven van medicijnen volgens een 

schema. 

 

1.2 De visie van Optimus op het uitvoeren van medische 
handelingen 
 

1 Het uitvoeren van voorbehouden medische handelingen 

Er zijn op de scholen van Optimus geen BIG-geregistreerde zorgverleners in deze functie aan het 

werk die voorbehouden medische handelingen kunnen uitvoeren.  

Het is mogelijk dat ouders of verzorgers vragen of personeel in de school een bepaalde 

voorbehouden handeling zou kunnen uitvoeren. Het zou kunnen dat het personeel bereid is om dit in 

de school te doen. Optimus (bevoegd gezag) geeft daarvoor geen toestemming. 

Het bevoegd gezag blijft ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het handelen van het 

personeel dat in werktijd plaatsvindt. Het bevoegd gezag is ook financieel aansprakelijk voor schade 

die een personeelslid veroorzaakt tijdens het uitoefenen van zijn functie. 

Het is aan het bevoegd gezag/school om met de ouders/verzorgers te zoeken naar een passende 

manier om de zorg te laten verlenen door iemand anders dan het personeel van de school. 

 

Voorbehouden handelingen mogen uitgevoerd worden door de leerling bij zichzelf, door de ouder bij 

zijn kind of door een mantelzorger. In alle gevallen moet degene die de voorbehouden  

handeling uitvoert voldoende kennis en vaardigheid daartoe hebben. 

 

2 Het uitvoeren van niet-voorbehouden medische handelingen 

Het is mogelijk dat onderwijspersoneel gevraagd wordt om niet-voorbehouden medische handelingen 

uit te voeren. In dat geval gaat de school na: 

- of de kennis en vaardigheden om de medische handeling uit te voeren in het team aanwezig zijn; 

- of de randvoorwaarden om de handeling uit te voeren vervuld zijn (bijvoorbeeld tijd en gelegenheid); 

- of er (voldoende) leraren bereid zijn om deze handelingen (vrijwillig) uit te voeren. 

De afspraken tussen ouders/verzorgers en school worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring 

voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
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Wanneer het mogelijk is om de zorg op een passende manier te laten verlenen door iemand anders 

dan het personeel van de school, dan geeft de school daartoe de gelegenheid. 

Het is mogelijk dat een leerling vanaf een bepaalde leeftijd zelfstandig medische handelingen kan 

uitvoeren. De leerling krijgt daartoe de gelegenheid. 

 

Ook bij deze handelingen geldt dat het bevoegd gezag ten allen tijde verantwoordelijk en 

aansprakelijk is voor al het handelen van het personeel dat in werktijd plaatsvindt. Het bevoegd gezag 

is ook financieel aansprakelijk voor schade die een personeelslid veroorzaakt tijdens het uitoefenen 

van zijn functie.  

 

Belangrijke medische informatie wordt bij de inschrijving van de leerling vastgelegd rekening 

houdende met de van toepassing zijnde AVG richtlijnen. 

 

Noodsituaties 

Het onderscheid tussen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen vervalt in noodsituaties 

waarin kinderen, ouders of collega’s in levensgevaar raken. Als de zorgverlening in noodsituatie niet 

kan worden uitgesteld om ernstige gezondheidsschade of overlijden te voorkomen, mag het personeel 

in de school of iemand anders binnen of buiten de school op grond van de Wet BIG voorbehouden 

handelingen uitvoeren als er geen betere zorgverlening beschikbaar is Ook bij deze noodsituatie geldt 

uiteraard dat waar mogelijk de hulp en begeleiding van de BHV-er ingeroepen wordt.  

2 Het toedienen van medicijnen op verzoek 
 

Het toedienen van medicijnen behoort tot een niet-voorbehouden medische handeling. 

Het standpunt van Optimus is dat er met de ouders/verzorgers in beginsel wordt gezocht naar een 

passende manier om de medicijnen te verstrekken door iemand anders dan het personeel van de 

school.  

Wanneer personeel van de school wordt ingezet om medicijnen te verstrekken dan geldt: 

- is de gewenste kennis en vaardigheid aanwezig; 

- zijn de randvoorwaarden vervuld; 

- gebeurt het op vrijwillige basis. 

De afspraken tussen ouders/verzorgers en school worden schriftelijk vastgelegd met de verklaring 

verstrekken van medicijnen op verzoek (bijlage 2) en altijd ter goedkeuring voorgelegd aan het 

bevoegd gezag. Leerlingen die zelfstandig medicijnen kunnen innemen, worden daartoe in de 

gelegenheid gesteld. Er zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt (zie bijlage 2 het verstrekken van 

medicijnen op verzoek). 

 

3 De leerling wordt ziek op school 
Wanneer een leerling tijdens schooltijd klachten krijgt (buikpijn, hoofdpijn) of door een insect wordt 

gestoken, is het uitgangspunt dat er geen medicijnen (paracetamol of verzachtende zalf)  worden 

verstrekt en dat behandeling waar mogelijk door een arts/verpleegkundige wordt gedaan. Schakel in 

ieder geval de BHV-er van de school in. 

 

Een aantal stappen: 

1. Zorg dat de zieke leerling tijdens het organiseren van opvang niet alleen blijft; 

2. Schakel waar mogelijk de BHV-er in. Betrek bij incidenten altijd de BHV-er van de school. 

3. Vraag informatie over de leerling op bij het personeelslid, ib’er of kijk in Parnassys of er 

speciale (medische) notities zijn betreffende deze leerling. 
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4. Neem meteen contact op met de ouder(s)/verzorger(s) (of het aangegeven 

waarschuwingsadres), zodat die weten dat de leerling ziek is geworden, en om te overleggen 

wat er moeten gebeuren (komt er iemand naar de school, is er iemand thuis om de leerling op 

te vangen, wanneer wordt de leerling opgehaald, gaat school met de leerling nu meteen naar 

de huisarts of het ziekenhuis, etc.). 

5. Als de inschatting voor medische zorg dusdanig is dat het oordeel van een arts vereist is, bel 

dan met een huisarts of een huisartsenpost in de buurt en als die niet bereikbaar zijn, overleg 

dan met 112 over hoe verder te handelen. 

6. Vervolgens wordt direct de schoolleiding geïnformeerd. 
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Bijlage 2 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek  
 
Verklaring: Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek  
  
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) 
aan:   
naam leerling:  .................................................................................................................................  

 geboortedatum: ..............................................................................................................................   

adres ................................................................................................................................................   

postcode en plaats: ..........................................................................................................................  

naam ouder(s)/verzorger(s): ...........................................................................................................  

telefoon thuis: .................................................................................................................................  

 telefoon werk:.................................................................................................................................   

 naam huisarts:  ...............................................................................................................................  

telefoon: ..........................................................................................................................................  

naam specialist: ...............................................................................................................................  

 telefoon: .........................................................................................................................................    

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte/aandoening: 

  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

Naam van het medicijn:  
 
  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

 
Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:  
……     / ……     / ……     / ……      
  
 
 
Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):  
G D  
Dosering van het medicijn:  
 
  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  
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Wijze van toediening:  
 
  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

 
Wijze van zorgvuldig bewaren van medicijnen:  
 
  .........................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

 
Controle op vervaldatum door: (naam) ...........................................................................................  

functie:  ............................................................................................................................................  

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q de 
hieronder genoemde leraar die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het 
toedienen van de bovengenoemde medicijnen:  
 naam:  .............................................................................................................................................  

ouder/verzorger: .............................................................................................................................  

plaats ...............................................................................................................................................   

datum: .............................................................................................................................................  

Handtekening: .................................................................................................................................   
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Instructie voor medicijntoediening:  

  
Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op (datum) ..................................   

Door:  

naam: . .............................................................................................................................................  

 functie: . ..........................................................................................................................................  

naam instelling:................................................................................................................................   

Aan:  

naam: . .............................................................................................................................................   

functie: . ...........................................................................................................................................   

naam en plaats school: ....................................................................................................................   

 


