Toestemming medicijnverstrekking
Verklaring van ouders
Naam ouder/verzorger
Telefoon thuis/mobiel
Naam kind / geboortedatum

J/M

Ouder/verzorger heeft het volgende voorgeschreven geneesmiddel/zelfzorgmiddel eerst zelf thuis gebruikt en
geeft hiermee toestemming om het toe te dienen bij het hierboven genoemd kind.
Gegevens voorgeschreven geneesmiddel/zelfzorgmiddel*
Naam middel
Op voorschrift van
Gebruik paracetamol/sinaspril
Toediening gedurende

behandelend arts (naam+tel.)
op aanwijzing van ouder/verzorger zelf
Hiervoor neemt de leerkracht op het moment dat het zich voordoet, contact met u
op.
van

tot

Geplande evaluatiedatum (bij
langdurig gebruik)
Dosering
Tijdstip van toediening
Uur
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bijzondere aanwijzingen t.a.v.
(bijv. zittend, staand, liggend, op schoot)
toediening
*Er zal door de school geen medicatie worden toegediend op geslachtsdelen.
Toediening zal plaatsvinden door
Groepsleerkracht
Plaats van bewaren en houdbaarheidsdatum
Plaats van bewaren
Houdbaarheidsdatum
Door het ondertekenen van de ‘verklaring medicijnverstrekking’;
-geeft ondergetekende ouder/verzorger aan akkoord te gaan met de juistheid van de ingevulde gegevens.
- is en blijft ondergetekende ouder/verzorger altijd verantwoordelijk voor de toediening van het medicijn of
zelfzorgmiddel.
- is de Franciscusschool niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door haar personeel toedienen van het
medicijn/zelfzorgmiddel.
-verklaart de ondergetekende ouder/verzorger, de leerkracht c.q. school niet aansprakelijk te stellen als door
omstandigheden de hierboven genoemde afspraak niet nagekomen kan worden.
- stemt de ondergetekende ouder/verzorger in met de regels die opgenomen zijn in de toelichting ‘verklaring
medicijnverstrekking’.
Ondertekening voor akkoord
Datum
Plaats
Naam ouder/verzorger

Handtekening
ouder/verzorger

Namens de Franciscusschool
Plaats
Naam

Datum

18

Toelichting verklaring medicijnverstrekking
(Voor kinderen met een specifieke medische achtergrond, worden specifieke afspraken gemaakt.
Ook voor deze kinderen geldt, dat de leerkracht in principe geen medische handelingen uitvoert,
die afwijken van wat hieronder is vermeld.)
Omdat het gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is,
is het belangrijk dat de afspraken die hiervoor door de ouder(s)/verzorger(s) met de
school zijn gemaakt duidelijk zijn en vastgelegd worden.
Onder medicijnen verstaat de Franciscusschool: alle geneesmiddelen die door een arts of
specialist zijn voorgeschreven, die oraal (uitzondering is een spuit bij bv allergie voor wespen)
toegediend dienen te worden en waarbij een
bepaalde dosering is aangegeven.
Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts of
specialist bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden.
Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt en die moeten tijdens de
schooltijden ingenomen worden, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een
“Verklaring medicijnverstrekking” invullen en inleveren op school.
Ieder schooljaar dient het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” opnieuw te
gebeuren.
Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon of dochter, wordt u verzocht
om dit onmiddellijk door te geven aan school door een nieuwe “Verklaring
medicijnverstrekking” in te vullen en op school in te leveren.
Eventueel meerdere exemplaren van de "Verklaring medicijnverstrekking" zijn bij de
directie van de school verkrijgbaar.
Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon/dochter moeten worden
ingenomen voor schooltijd, willen wij dat ook graag weten en vragen wij u dit bij de leerkracht te
melden. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het
kind.
De verpakking van medicijnen en controle op de houdbaarheid valt onder
verantwoording van de ouder/verzorger.
Indien door de Franciscussschool noodzakelijk geacht, zorgt de ouder/verzorger voor een
medicijndoosje met medicijnalarm ( geluid – lichtsignaal)
Medicijnen worden door de groepsleerkracht bewaard.
Het personeel van de Franciscusschool verleent uitsluitend noodzakelijke medische hulp bij:

Eerste hulp bij ongevallen. (EHBO)

Begeleiden van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor
spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet aanwezig zijn.

Toedienen van medicijnen: uitsluitend orale toediening (met uitzondering van spuiten
tegen allergie).
Bij het signaleren van verschijnselen (van het ‘zich niet lekker voelen’ tot zichtbare
ziekteverschijnselen) wordt contact opgenomen met ouders en indien nodig de GGD.
Dit betekent dat alle andere medische handelingen niet door leerkrachten uitgevoerd
worden.

