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1. INLEIDING OVER MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 
 
1.1 Algemeen 
Uitgangspunt binnen de Stichting ROC West-Brabant (de Stichting) is dat, behoudens thuishulpmedicijnen, 
geen medicijnen worden verstrekt en dat geen medische handelingen worden verricht. In zijn algemeen-
heid kan gesteld worden dat een Werknemer niet deskundig is om een juiste diagnose te stellen. Dit 
standpunt wordt hierna nader verklaard. 
 
Werknemers binnen de Stichting worden regelmatig geconfronteerd met Deelnemers die klagen over pijn 
die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn, etc.. De Directie 
krijgt ook steeds vaker het verzoek van Ouders of de meerderjarige Deelnemer om de Deelnemer de door 
een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van de Deelnemer is het 
van het grootste belang dat Werknemers in alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de 
vereiste bekwaamheid beschikken.  
 
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van Werknemers gevraagd zoals het geven van een 
injectie. De Directie aanvaardt met het verrichten van een dergelijke handeling een aantal verantwoorde-
lijkheden. Werknemers begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.  
 
Een ieder moet zich realiseren dat wanneer fouten of vergissingen worden gemaakt bij het toedienen van 
medicijnen dan wel het verrichten van medische handelingen men voor deze fouten aansprakelijk gesteld 
kan worden. Daarom geeft de Stichting in dit protocol aan hoe de onder haar vallende Instituten en scholen 
dienen te handelen. 
 
Er zijn drie te onderscheiden situaties:  
 De Deelnemer wordt ziek tijdens de lesuren (artikel 2); 
 Het verstrekken van medicijnen op verzoek/(reguliere) medische handelingen (artikel 3); 
 Het verstrekken van medicijnen in noodsituaties (artikel 4). 
 
NB: Dit protocol voorziet in richtlijnen waarbij voor alle betrokken partijen de beste voorwaarden worden 
georganiseerd. Echter, in de praktijk zal bij spoedgevallen altijd een afweging tussen protocollaire en prag-
matische zaken moeten plaatsvinden.  
 
Hierna worden alle drie de situaties beschreven. In de bijlagen vindt u het betreffende toestemmingsformu-
lier.  Alvorens medicijnen te verstrekken dan wel een medische handeling te verrichten is het noodzakelijk 
te beschikken over een volledig ingevuld en ondertekend formulier.  
 
1.2 Medische handelingen  
Het is van groot belang dat een langdurig zieke Deelnemer of een Deelnemer met een bepaalde beperking 
zoveel als mogelijk les volgt. In dat geval is het van groot belang te weten hoe om te gaan met het verzoek 
een medische handeling te verrichten en wat de wettelijk aansprakelijkheid hiervan kan zijn.  
 
Bij hoge uitzondering vragen Ouders/meerderjarige Deelnemer aan de Directie of Werknemer handelingen 
te verrichten die vallen onder ‘medisch handelen’.  Onder ‘medisch handelen’ wordt verstaan het verrichten 
van zogenaamde voorgehouden handelingen die alleen verricht mogen worden 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. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van injecties.  
 
De Raad van Bestuur realiseert zich dat indien wordt overgegaan tot het uitvoeren van een medische han-
deling door een Werknemer van de Stichting, zij daarmee bepaalde verantwoordelijkheden op zich neemt. 
Het is dan ook van groot belang een goed beeld te hebben van wat de gevolgen kunnen zijn van het uitvoe-
ren van een medische handeling.  
 
1.3 Wettelijke regels en aansprakelijkheid  
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 on-
derwijzend personeel. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal waarborgen worden gegeven voor 
een goede uitoefening van de beroepspraktijk aan de hand waarvan ook een aantal regels te geven zijn 
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voor besturen van onderwijsinstellingen en Werknemers als het gaat om in de wet BIG genoemde medische 
handelingen. 
 
Er zijn een aantal soorten medische handelingen op school te identificeren: 

a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt. 
Dit zijn handelingen zonder grote medische risico’s, zoals het geven van thuishulpmedicijnen, 
waaronder aspirine, e.d.. 

b. Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt. 
De wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en biedt personen bescherming bij 
het verrichten van medische handelingen. 

 
BIG-handelingen zijn risicovol en mogen slechts worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen die 
hiervoor een bekwaamheidsverklaring moeten hebben. Met het delegeren van het verrichten van deze 
handelingen aan Werknemers in het onderwijs, moet met grote zorgvuldigheid worden omgegaan. Een 
specialist kan een Werknemer bekwaam achten, maar daarbij blijft deze Werknemer wettelijk aansprakelijk 
voor zijn eigen handelen.  
 
De wet BIG is ook van toepassing wanneer een Werknemer bij een Deelnemer een medische handeling 
verricht. Technisch gezien valt onderwijzend personeel niet onder de wet BIG. Echter, soms worden Werk-
nemers betrokken bij de zorg rond een zieke Deelnemer en worden daarmee partner in zorg. In zo’n geval 
kan het voorkomen dat Werknemers gevraagd wordt een medische handeling bij een Deelnemer uit te 
voeren. Deze niet alledaagse positie van een Werknemer moet serieus worden genomen.  
 
Het hebben van een medisch handelingsprotocol binnen de Stichting is belangrijk. Het volgen van de 
werkwijze van dit protocol sluit echter niet uit dat een Werknemer civielrechtelijk aansprakelijk gesteld en 
vervolgd kan worden voor het (foutief) verrichten van medische handelingen bij calamiteiten. Zelfs wanneer 
Ouders of Deelnemers de Werknemer toestemming hebben gegeven tot het uitvoeren van medische han-
delingen kan de Werknemer verantwoordelijk worden gesteld voor zijn acties als het fout gaat. 
 
Een Werknemer die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts een medische handeling verricht is 
zowel civielrechtelijk (schadevergoeding) als strafrechtelijk (mishandeling) aansprakelijk. De Directie kan 
op haar beurt als werkgever ook civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.  
 
De Stichting heeft er om die reden voor gekozen dat, behoudens thuishulpmedicijnen, geen medicijnen 
worden verstrekt en dat geen medische handelingen worden verricht. Waar het gaat om levensreddende 
medische handelingen als gevolg van een acute situatie (bijvoorbeeld allergie of shock), worden per Insti-
tuut individuele afspraken gemaakt tussen Directie, Ouders/meerderjarige Deelnemer en een aantal speci-
fieke Werknemers, die hiervoor vrijwillig kiezen. De Stichting neemt de verzekering van het risico dat deze 
Werknemers  lopen voor haar rekening. In een dergelijke situatie wordt wel altijd direct 112 gebeld. 
 
Overigens is nog van belang dat voor de individuele Werknemer geldt dat hij altijd mag weigeren handelin-
gen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Wel is het zo dat in een noodsituatie iedere burger 
wordt geacht te helpen naar beste weten en kunnen en men is in dat kader ook altijd aansprakelijk voor 
het niet-handelen.  
 
 
2. De Deelnemer wordt ziek tijdens de lesuren 
Regelmatig komt een Deelnemer gezond op school en krijgt tijdens de lesuren last van hoofd-, buik-, of 
oorpijn. Ook kan de Deelnemer bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. Een Werknemer verstrekt dan 
vaak – zonder toestemming van de Ouders (bij een minderjarige Deelnemer) – een paracetamol of wrijft 
Azaron op de plaats van een insectenbeet.  
 
Voor de toediening van deze zogenaamde thuishulpmiddelen is toestemming van de Deelnemer en indien 
nodig van diens Ouders vereist. Voor iedere Deelnemer wordt derhalve een toestemmingsformulier (Bijlage 
1) ingevuld en ondertekend. De Deelnemer is dan wel diens Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat dit 
formulier actueel is en blijft. Op deze wijze kan een Deelnemer indien hij ziek wordt op school met een 
thuishulpmiddel worden geholpen. Het risico op fouten wordt beperkt doordat van elke Deelnemer een 
formulier aanwezig is waarop eventuele allergieën staan vermeld. 
 
Met inwerkingtreding van dit protocol binnen de Stichting wordt de grootst mogelijke terughoudendheid 
betracht bij het toedienen van zogenaamde thuishulpmiddelen (bijv. Paracetamol, Azaron). Voor deze 
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werkwijze is gekozen omdat in zijn algemeenheid gesteld kan worden dat een Werknemer niet deskundig is 
om een juiste diagnose te stellen.  
 
Hierbij gelden een paar stappen: 

1. Zorg dat tijdens het organiseren van opvang van de zieke Deelnemer hij niet alleen blijft. 
2. Vraag binnen het Instituut informatie op over de Deelnemer of er speciale (medische) notities zijn 

betreffende deze Deelnemer. 
3. Neem contact op met de Ouders (of het aangegeven waarschuwingsadres), zodat men weet dat de 

Deelnemer ziek is geworden en om te overleggen wat moet gebeuren (wordt de Deelnemer opge-
haald, is er thuis opvang, etc.).  

4. Als de inschatting voor medische zorg dusdanig is dat het oordeel van een arts vereist is, bel dan 
met een huisarts of indien nodig met 112. 

5. Tenslotte wordt de Directie geïnformeerd.  
 

 
Als een Ouder of vertegenwoordiger niet te bereiken is 
Zolang de Ouders of een door de Ouders aangewezen vertegenwoordiger niet te bereiken zijn, kan de Deel-
nemer niet naar huis worden gestuurd.  
 
Binnen het Instituut worden één of meerdere medewerkers aangewezen die, door middel van scholing, 
bekwaam zijn om beslissingen te nemen (bijv. BHV’er). Indien nodig kan met hen worden overlegd. Tijdens 
dit overleg wordt ook besloten of het noodzakelijk is een (huis)arts te raadplegen. Bij twijfel dient altijd een 
arts te worden geraadpleegd. 

 
 
3. Het langdurig verstrekken van medicijnen op verzoek/(reguliere) medische handelingen 
Deelnemers krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag 
moeten gebruiken. Dus ook tijdens de lesuren. Het komt voor dat Ouders/meerderjarige Deelnemers de 
Directie of Werknemer vragen deze middelen te verstrekken.  
 
Echter, wanneer wordt overgegaan tot het laten uitvoeren van medische handelingen waaronder ook wordt 
verstaan het langdurig verstrekken van medicijnen door een Werknemer neemt de Werknemer, de Directie 
en de Raad van Bestuur daarmee bepaalde verantwoordelijkheden op zich. De gevolgen van die keuze zijn 
vaak moeilijk te overzien. Bovendien moet voor het uitvoeren van bepaalde medische handelingen een 
bekwaamheid zijn verworven volgens de wet BIG.  
 
Omdat de Stichting vindt dat Werknemers geen medische handelingen mogen verrichten, behoudens in 
acute situaties, is het uitvoeren van medische handelingen te allen tijde voorbehouden aan de Ouders of 
een bevoegde derde die daarvoor door de Ouders/meerderjarige Deelnemer is gemachtigd, niet zijnde een 
Werknemer van de Stichting.  
 
Ouders/meerderjarige Deelnemer overleggen in een dergelijke situatie van te voren met de Directie over: 

- wie de medische handeling uitvoert; 
- wanneer de medische handeling moet plaatsvinden; 
- de ruimte waar de medische handeling kan plaatsvinden; 
- hoe te handelen als er iets fout gaat (bijvoorbeeld de behandelaar verschijnt niet of er volgt een 

onverwachte reactie op de medicatie); 
- wie in het oog houdt of alles verloopt zoals afgesproken. Hierbij dient rekening te worden gehou-

den met de afwezigheid van de Werknemer waarmee deze afspraken zijn gemaakt; 
- wijze en tijd van informeren wanneer zich een wijziging in de afspraken voordoet. 

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en alle documenten met betrekking tot medische handelin-
gen en medicijnverstrekking in noodgevallen worden door de Ouders/meerderjarige Deelnemer onderte-
kend (Bijlage 2). 
 
 
4. Het verstrekken van medicijnen in noodsituaties/acute situatie 
Ondanks het standpunt dat binnen de Stichting, behoudens thuishulpmiddelen, geen medicijnen worden 
verstrekt of medische handelingen worden verricht door Werknemers, kunnen zich acute situaties voor-
doen waarin van dit standpunt moet worden afgeweken. Voorbeelden zijn dat door Ouders of een gemach-
tigde vergeten is reguliere medicijnen toe te dienen waarbij een levensgevaarlijke situatie voor de 
Deelnemer ontstaat. Ook kan een Deelnemer die een allergie (noten, insecten) heeft in een acute situatie 
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terecht komen waarbij direct handelen noodzakelijk is. Hiertoe dient bij inschrijving, danwel bij het bekend 
worden van de ziekte/allergie, een formulier (bijlage 1) door de Ouders/meerderjarige Deelnemer en de 
Directie te worden ingevuld om de zorg hieromtrent te organiseren. Op dit formulier staan de rechten en 
plichten van Ouders/meerderjarige Deelnemer en school omschreven en daar tekenen zij beide voor.  
 
Kortom, daar waar het gaat om levensreddende medische handelingen als gevolg van een acute allergie of 
shock, worden individuele afspraken gemaakt tussen de schoolleiding, Ouders/meerderjarige Deelnemer 
en een aantal specifieke personeelsleden, die hier vrijwillig voor kiezen. De stichting draagt zorg voor een 
adequate aansprakelijkheidsverzekering voor deze personen.  
 
Indien sprake is van  een noodsituatie wordt iedere burger geacht te helpen naar beste weten en kunnen 
en kan in dat kader ook aansprakelijk zijn voor niet-handelen. 
 
 
5. Calamiteiten (bij een noodsituatie/acute situatie) 
Hoe moet gehandeld worden in geval sprake is van een calamiteit ten gevolge van: 

- Het toedienen van medicijnen aan een leerling in een acute situatie; 
- Het uitvoeren van een medische handeling in een acute situatie. 

 
1. Laat de Deelnemer niet alleen. Blijf rustig en observeer de Deelnemer goed en probeer hem gerust te 

stellen. 
2. Waarschuw zo snel mogelijk een bedrijfshulpverlener voor bijstand. 
3. Bel direct de huisarts in de buurt en, indien bekend, de huisarts en/of specialist van de Deelnemer. 
4. Bel indien nodig 112. 
5. Geef door naar aanleiding van welk medicijn of medische handeling de calamiteit zich heeft voorge-

daan. 
6. Zorg ervoor dat alle relevante gegevens van de Deelnemer bij de hand zijn. 

- Bel de Ouders of bij geen gehoor de andere aangewezen persoon: 
- Leg duidelijk uit wat er gebeurd is; 
- Vertel indien bekend wat de arts heeft gedaan of gezegd; 
- In geval van opname doorgeven naar welk ziekenhuis de Deelnemer is gegaan. 

 
6. Samenvatting 
Binnen de Stichting ROC West-Brabant worden alleen thuishulpmedicijnen verstrekt. Indien een  
Werknemer zich niet bekwaam acht mag hij het toedienen van thuishulpmedicijnen weigeren. In geval van 
twijfel wordt altijd een arts geraadpleegd. 
  
Voor het overige worden geen medicijnen verstrekt en geen medische handelingen verricht.  
In nood-/acute situaties wordt van dit standpunt afgeweken. Immers, in een nood-/acute situatie wordt 
iedere burger geacht naar beste weten en kunnen te helpen en kan hij in dat kader ook aansprakelijk zijn 
voor niet-handelen. 
 
Er dient zo zorgvuldig mogelijk en conform protocol te worden gehandeld.  
 
Dit protocol is aan alle medewerkers binnen de Stichting bekend gemaakt. De Ouders/meerderjarige Deel-
nemer worden van het protocol op de hoogte gesteld in de schoolgids en op de website van het Instituut én 
de Stichting. 
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Bijlage 1 Toestemmingsformulier (in te vullen bij de inschrijving) 
 
Dit standaardformulier wordt voor elke Deelnemer die wordt ingeschreven ingevuld en bewaard in het  
Begeleidingsdossier van de Deelnemer 
 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich ver-
wondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. De school zal indien nodig een thuishulpmiddel toe-
dienen (bijv. Paracetamol, Azaron).  
 
Als bij inschatting van de situatie blijkt dat een thuishulpmiddel niet het juiste middel is, zal altijd contact 
worden opgenomen met de Ouders of een andere aangewezen persoon. Indien al deze personen niet be-
reikbaar zijn, zal de school een zorgvuldige afweging maken en bij twijfel een arts consulteren. 
 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van: 
Naam Deelnemer: 
Geboortedatum: 
Overgevoelig voor/allergisch voor: 
Naam, adres en woonplaats huisarts: 
Telefoon huisarts: 
 
1. Naam Ouder: 
(tevens eerste waarschuwingsadres) 
Telefoon thuis:      mobiel: 
Telefoon werk:      mobiel: 
 
Te waarschuwen personen indien de eerste Ouder niet bereikbaar is: 
 
2. Naam: 
Relatie tot Deelnemer 
Telefoon thuis:      mobiel: 
Telefoon werk:      mobiel: 
 
3. Naam: 
Relatie tot Deelnemer 
Telefoon thuis:      mobiel: 
Telefoon werk:      mobiel: 
 
 
De Ouders/meerderjarige Deelnemer hebben de plicht en verantwoordelijkheid zorg te dragen voor actuele 
gegevens op dit formulier, zolang de Deelnemer onderwijs volgt binnen de Stichting ROC West-Brabant. De 
Ouders/meerderjarige Deelnemer verklaren veranderingen direct door te geven aan de directie van de 
instelling. 
 
Ondertekening Ouders/meerderjarige Deelnemer: 
Naam:  
Plaats: 
Datum: 
Handtekening:  
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Bijlage 2: Afspraken m.b.t. het uitvoeren van medische handelingen (waaronder het verstrekken van medi-
cijnen (niet zijnde thuishulpmiddelen)  
 
Ondergetekenden (Ouders/meerderjarige Deelnemer en instelling) verklaren de volgende afspraken te 
hebben gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de zogenaamde ‘medische handelingen’ (waaronder 
het ‘verstrekken van medicijnen (niet zijnde thuishulpmiddelen))bij: 
 
Naam Deelnemer: 
Geboortedatum: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Naam Ouder(s): 
Telefoon thuis: 
Telefoon werk: 
Naam huisarts: 
Telefoon huisarts: 
Naam specialist: 
Telefoon specialist: 
 
De voor bovengenoemde Deelnemer noodzakelijke medische handelingen op school zullen worden uitge-
voerd door de vader/moeder/een derde, namelijk (naam) ……………………………………………………. (telefoon-
nummer) …………………………….., zijnde geen medewerker van de Stichting ROC West-Brabant.1 
 
 
De medische handeling bestaat uit: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En is nodig vanwege de ziekte: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
De medische handeling moet dagelijks worden uitgevoerd op de volgende tijdstippen: 
Om………………………………… uur 
Om………………………………… uur 
Om………………………………… uur 
Om………………………………… uur 
 
OF 
 
Mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De medische handelingen zullen plaatsvinden in de ruimte: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                   
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Als degene die de medische handeling zou verrichten niet op de afgesproken tijd kan verschijnen stelt hij 
daarvan de instelling zo snel mogelijk op de hoogte. Tevens wordt dan de oplossing medegedeeld. 
  
Als degene die de medische handeling zou verrichten niet op de afgesproken tijd verschijnt zonder bericht, 
worden de Ouders telefonisch benaderd door de directeur. Indien de Ouders niet bereikbaar zijn, zal de 
school een zorgvuldige afweging maken en bij twijfel een arts consulteren. 
 
De Ouders/meerderjarige Deelnemer houden zelf bij dat de medische handeling op de juiste tijd en wijze 
plaatsvindt.  
 
Eventueel aanvullende opmerkingen: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Aldus afgesproken: 
Plaats: 
Datum: 
 
Naam Ouders/meerderjarige Deelnemer:  
Handtekening: 
 
 
 
Namens de instelling: 
Naam instelling: 
Naam directeur: 
Handtekening: 
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BEGRIPPENLIJST 
 
Deelnemer  Daar waar gesproken wordt van Deelnemer wordt tevens bedoeld leerling of  

student.  
 

Directie/directeur  De directeur van een Instituut. 
 
Instituut Daar waar gesproken wordt van Instituut wordt bedoeld de MBO-colleges en de 

VMBO-entiteit waaronder begrepen de VMBO-scholen. 
 
Werknemer Met werknemer wordt bedoeld iedereen die werkzaam is binnen de Stichting ROC  

West-Brabant.. 
 
Ouders   Daar waar gesproken wordt van Ouders wordt tevens bedoeld verzorgers.  
 
Raad van Bestuur Het bevoegd gezag van de Stichting ROC West-Brabant 
 
Stichting  De Stichting ROC West-Brabant als overkoepelend orgaan van de Instituten. 
         

 
 

 


