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Leeswijzer
Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen is een onderdeel van het sociaal
veiligheidsplan. In het sociaal veiligheidsplan worden alle aspecten omtrent sociale veiligheid van het
Clusius College samengebracht in één visie- en beleidsdocument. Het sociale veiligheidsplan van het
Clusius College is vormgegeven vanuit de handreiking van door het ministerie van OCW
gesubsidieerde Stichting School en Veiligheid.
In verband met de leesbaarheid is gekozen om de term leerling te gebruiken; daar waar deze wordt
gebruikt, kan ook student worden gelezen.
Waar ouders wordt gelezen, kan ook ouder of verzorger(s) worden gelezen.

1. Visie op medicijnverstrekking en medisch handelen
In onze visie staat het volgende beschreven: ‘Wij stellen leerlingen en studenten in staat zich
optimaal te ontwikkelen zodat ze succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij.’
De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt, vanzelfsprekend, bij de school. De ouders
zijn primair verantwoordelijk voor het algehele welzijn van hun kind, waaronder de medische
gesteldheid. De medewerkers van het Clusius College zijn niet bevoegd of bekwaam om
medische zorg te verrichten, om die reden gaat het Clusius College hier terughoudend mee
om.
De ouders hebben de taak en de verantwoordelijkheid om de school tijdig en volledig te
informeren over de medische situatie van hun kind, ook als hier veranderingen in zijn. In
principe neemt de school slechts kennis van de medische informatie door de ouders en
regelen de ouders zelf de medische zorg op school: de school verricht geen handelingen.
Indien medische zorg noodzakelijk is voor een leerling, dan dienen de ouders hierin
voorzieningen te treffen. Het Clusius College zal in overleg zorgen voor bijvoorbeeld een
ruimte waar de leerling zelf de medische handeling kan verrichten of een medische
ondersteuner kan ontvangen. Uiteraard regelt het Clusius College indien mogelijk ook extra
bewaarruimte voor medische attributen.

2. Drie situaties met betrekking tot medicijnverstrekking en medisch handelen
We onderscheiden drie situaties op school en tijdens activiteiten die de school organiseert
met betrekking tot medicijnverstrekking en medisch handelen:

1. De leerling wordt ziek op school of tijdens een activiteit die de school organiseert.
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek
3. Medische handelingen

Situatie 1: Een leerling wordt ziek op school of tijdens een activiteit die de
school organiseert.
Deze situatie laat de school of medewerker geen keus. De leerling wordt ziek op school of er
vindt een ongeluk plaats en de school moet direct bepalen hoe er gehandeld moet worden.
Een medewerker is niet deskundig genoeg om een juiste diagnose te stellen. De school stelt
zich dan ook terughoudend op als dit gebeurt. Het uitgangspunt is dat wanneer een leerling
ziek is, de leerling naar huis gaat. Er zijn afzonderlijke afspraken voor het vmbo en het mbo.
In het geval van een ongeluk zullen we zo nodig een deskundige inschakelen. Tevens zullen
we in voorkomende gevallen direct hulpdiensten (112) alarmeren zonder dat er ouders zijn
gesproken.
Vmbo: De school zal, in geval van ziekte, contact opnemen met de ouders. De ouders
beslissen of de leerling zelfstandig naar huis mag of dat de leerling opgehaald zal worden.
Als een ouders niet te bereiken zijn: Als de ouders niet te bereiken zijn, kan de leerling niet
naar huis gestuurd worden. De leerling blijft in dat geval onder toezicht van een medewerker.
De medewerker kan overleggen met een of meerdere collega’s die bekwaam zijn om een
beslissing te nemen, bijvoorbeeld een EHBO-er of een bhv-er.
Mbo: De student meldt zich ziek en gaat op eigen verantwoordelijkheid naar huis, mits hier
andere afspraken over zijn gemaakt.

Situatie 2: Het verstrekken van medicijnen op verzoek.
Voorgeschreven medicijnen:
Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal
malen per dag moeten gebruiken, in sommige gevallen ook tijdens schooluren. Het Clusius
College* zal niet overgaan tot het verstrekken van deze medicijnen en kan ook niet overgaan
tot het herinneren van de leerling aan het feit dat de medicijnen ingenomen moeten worden.
*De vestiging Amsterdam volgt de Amsterdamse basisondersteuning.
Niet voorgeschreven medicijnen:
Het kan voorkomen dat een leerling vraagt om een pijnstiller. Hiervoor hanteert het Clusius
College een apart protocol, zie bijlage.

Situatie 3: Medische handelingen
Het is van groot belang dat een zieke leerling of een leerling met een beperking zoveel
mogelijk naar school gaat en het reguliere rooster kan volgen. Het kan voorkomen dat een
leerling door ziekte of een beperking medische handelingen moet verrichten. Deze
handelingen worden niet door medewerkers van het Clusius College verricht. Een ouder of
andere ondersteuner kan wel op school komen om deze handeling te verrichten. Het Clusius
College stelt indien mogelijk daarvoor een ruimte beschikbaar. Uiteraard regelt de school
indien mogelijk ook extra bewaarruimte voor medische artikelen.

Bijlage 1
Protocol voor verstrekken paracetamol
Het komt wel eens voor dat een leerling last heeft van hoofd-, oor- of buikpijn. In dit soort
gevallen wordt regelmatig gevraagd om een pijnstiller. Paracetamol wordt veel gebruikt en
het lijkt een onschuldig medicijn. Echter onderdrukt paracetamol de symptomen. Dit kan
leiden tot een foute inschatting van wat er werkelijk mis is met een leerling. Het Clusius
College wil om die reden dan ook zorgvuldig met het gebruik van paracetamol omgaan. Dit
protocol beschrijft wanneer en op welke wijze het Clusius College paracetamol verstrekt.
- Te verkrijgen op een locatie in de vestiging
Er is altijd één punt waar een leerling een paracetamol kan vragen, dit kan bijvoorbeeld bij de
administratie of conciërge zijn die een bhv- of EHBO-diploma heeft. Het kan ook zijn dat de
leerling wordt verwezen naar een andere medewerkers bijvoorbeeld de
ondersteuningscoördinator in de school. Er zijn in de vestiging een aantal personen
aangewezen die pijnstillers mag verstrekken. De docent kan aangeven waar de leerling
naartoe kan voor een paracetamol.
- Verstrekking wordt genoteerd
De medewerker die de paracetamol mag verstrekken zal altijd de naam van de leerling
noteren. Wanneer een leerling in een korte periode vaker om een paracetamol heeft
gevraagd, zal de medewerker de ouders hiervan op de hoogte brengen.
- Medicijnen worden altijd in een af te sluiten ruimte bewaard
Medicijnen en pijnstillers worden altijd in een ruimte of kast bewaard die op slot kan. Het
gebruik van medicatie wordt geregistreerd.

