
 

Medicijnen en school 
 

Sommige kinderen hebben baat bij het gebruik van medicatie. Dit 

is dan door een huisarts of specialist vastgesteld. 

Onder medicijnen verstaan we paracetamol, maar ook “pufjes”voor astma tot Ritalin. Elk medicijn heeft 

een eigen dosering en gebruik. Wanneer dit nodig is, moet dat ook onder schooltijd gebruikt kunnen 

worden. Natuurlijk willen wij hier graag aan meewerken, in het belang van het kind.  

Vooraf moeten wij u eerst op de hoogte stellen van de wettelijke regeling omtrent het toedienen van 

medicatie.  

Een leerkracht heeft geen medische opleiding gevolgd en heeft geen medische kennis van medicijnen.  

Een leerkracht en de schoolorganisatie kan wettelijk aansprakelijk worden gesteld als men “door 

schuld” ernstige schade aan personen toebrengt. Daarom willen wij als school dit goed regelen. 

Het is belangrijk voor ons als school om het verzoek tot medicatie toediening met toestemming van de 

ouders schriftelijk vast te leggen. 
 

Wat verwachten wij van u? 

1. Als ouder geeft u aan wat de toediening moet zijn: het tijdstip en de dosering. 

2. De medicijnen moeten in de originele verpakking zitten met daarop de naam van het kind en 

bijsluiter.  

3. De vervaldatum wordt gecontroleerd.  

4. Er wordt tijdig gezorgd voor nieuwe medicatie, zodat een kind niet zonder komt te zitten. 

5. Vult u dit formulier in en geef dit aan de leerkracht? Zonder dit formulier mogen wij niet handelen. 
 

(In principe valt het geven van medicijnen onder ‘medische handelingen’ en is voor leerkrachten niet toegestaan. Het toedienen van een 

injectie is zelfs alleen toegestaan met een bekwaamheidsverklaring van de arts. Op onze school zijn er geen mensen met een dergelijke 

verklaring) 

 

 

De ouders / verzorgers van …………………………………………………verzoeken de school medewerking  

 bij het toedienen van medicijnen aan het hierboven genoemde kind. 
 

Naam medicijn en dosering    

Op welke momenten toe te dienen?        

Op welke wijze?                                    

Welke leerkracht?                                 

Welke leerkracht als reserve?               

Hoe te bewaren?                                    

Mogelijke bijwerkingen?                      

Naam en telefoonnummer van de arts:  

 

Datum:  
 

Naam ouder/ voogd: ………………………………………………. Handtekening:……………………………………. 

 


