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Inleiding 

Dit protocol beschrijft de uitgangs- en standpunten van Zadkine met betrekking tot medicijnverstrekking 

en medisch handelen. 

Uitgangspunten 

Voor het toedienen van medicijnen alsmede het verrichten van medisch handelen geldt dat medewerkers 

en studenten van Zadkine daartoe in principe niet zijn bevoegd. 

Wij gaan uit van drie te onderscheiden situaties: 

1. De student wordt ziek op school (zie paragraaf 1); 

2. Het gebruik van medicijnen (zie paragraaf 2); 

3. (reguliere) Medische handelingen (zie paragraaf 3). 

In de praktijk zijn de studenten en de medewerkers van Zadkine vrij zelfstandig als het gaat om het zelf 

toedienen van medicatie of het zelf verrichten van medische handelingen. 

Als er afspraken gemaakt worden over medicijnverstrekking en medisch handelen, is het volgende 

juridisch van belang: 

1. Studenten tot 16 jaar oud moeten evenals hun ouders/verzorgers, zelf toestemming geven. De 

afspraken hieromtrent moeten schriftelijk vastgelegd worden; 

2. Studenten vanaf 16 jaar oud beslissen zelf over hun behandeling en geven daar ook toestemming 

voor. Toestemming van de ouders/verzorgers is niet nodig. Ook in deze situatie moeten de 

afspraken op schrift vastgelegd worden. 

Dit protocol is in beknopte vorm opgenomen in de schoolgids en gepubliceerd op de website van Zadkine 

en de site Veiligheid binnen Zadkine op het medewerkersportaal. 

1 Student wordt ziek op school 

 

Standpunt Zadkine: er wordt geen aspirine/paracetamol verstrekt aan studenten door medewerkers. 

Zodra een student ziek wordt op school gaat deze zelfstandig naar huis, tenzij er sprake is van heftige 

symptomen. Indien hier sprake van is, moet er voor begeleiding gezorgd worden. Bijvoorbeeld: ouders 

halen hun kind op, iemand vanuit de locatie brengt de student naar huis, de student wordt met een taxi 

naar huis gebracht (betrek hiervoor het Servicepunt of de receptie van de locatie). Een medewerker van 

Zadkine zal dan contact opnemen met de ouders/verzorgers om te overleggen wat er moet gebeuren. 

Als een student ernstig ziek op school wordt, kun je als medewerker de volgende stappen nemen: 
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1. Er wordt voor gezorgd dat de zieke student niet alleen is tijdens het verzorgen van opvang. 

2. Informatie wordt verzameld over de student. 

3. Als de inschatting voor medische zorg dusdanig is, dat een oordeel van een arts vereist is, wordt zo 

snel mogelijk een BHV’er en/of EHBO’er gewaarschuwd voor bijstand via het interne alarmnummer.  

Het Servicepunt c.q. de receptie belt bij een ernstige situatie direct het alarmnummer 112, de BHV-

organisatie zorgt voor opvang van de hulpdiensten. Daarnaast vergaart het Servicepunt c.q. de 

receptie informatie over student en of er speciale/bijzonder (medische) notities van desbetreffende 

student zijn. 

4. Er wordt meteen contact opgenomen met de ouders/verzorgers (of het aangegeven 

waarschuwingsadres), zodat die weten dat de student ziek is geworden, en om te overleggen wat er 

moet gebeuren. 

5. De directie wordt geïnformeerd. 

6. Van dit soort incidenten wordt altijd een melding gedaan in de Zadkine Incidentenmonitor. 

2 Het verstrekken medicijnen 

Studenten krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag 

moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, 

antibiotica of een spuit voor behandeling van de gevolgen van allergieën. 

Ouders/verzorgers vragen in zo’n geval soms aan school deze middelen wil en kan verstrekken. 

 

Standpunt Zadkine: Het verstrekken van deze middelen is een medische handeling en wordt niet door 

medewerkers van Zadkine verricht. 

 
1. Zadkine verstrekt geen regulier toe te dienen medicijnen, waarvan het (vergeten) toe (te) dienen 

ervan een levensgevaarlijke situatie kan opleveren. 

Het is daarmee aan de student/ouder(s)/verzorger(s) om zorg te dragen voor het organiseren van 

deze zorg. Hiertoe kunnen afspraken met Zadkine worden vastgelegd in het begeleidingsplan. 

2. Voor studenten waarbij het noodzakelijk is om in een acute situatie onmiddellijk een levensreddende 

spuit toe te dienen (notenallergie, bijensteken, enz.), kan bij de inschrijving/intake van deze 

studenten een bijzonderheid worden ingevuld om het gebruik en de zorg te registreren. 

Enkele aanvullende, praktische uitgangspunten: 

• Als het gaat om het verstrekken van reguliere medicijnen gedurende een lange periode, dan vervult 

Zadkine hierin geen rol. De student/ouder(s)/verzorger(s) moeten het initiatief nemen voor een 

overleg om de reguliere medicatie te organiseren en weten dat zij daarvoor geen medewerkers 

kunnen inschakelen. Bij de inschrijving/intake kunnen zij daarop worden gewezen. 

• Mocht de situatie zich voordoen dat een student niet goed op een medicijn waarvoor een formulier 

en een noodspuit aanwezig zijn reageert of dat er onverhoopt een fout wordt gemaakt bij de 

toediening van het medicijn, dan wordt direct met ouders/verzorgers, de huisarts of het ziekenhuis 

gebeld.  
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3 (Reguliere) medische handelingen 

Standpunt Zadkine: Medewerkers van Zadkine mogen geen medische handelingen uitvoeren. 

 

In uitzonderlijke situaties en na voorafgaand overleg tussen de directie, de student/ouder(s)/verzorger(s) 

en eventueel huisarts en specialist, kan worden nagegaan of het in voorkomend geval mogelijk is om 

toch medisch op te treden. De medewerking die in dat geval zal worden verleend bestaat uit het 

beschikbaar stellen van een ruimte en de zorg voor een goede opslag van de medicatie. 

Dit houdt concreet in, dat reguliere medische handelingen, bijvoorbeeld het op regelmatige tijden 

toedienen van injecties, zetpillen of sondevoeding, enz., als gevolg van een chronische ziekte of 

aandoening, te allen tijde door student/ouder/verzorger dienen te worden uitgevoerd of door een 

bevoegde derde die daarvoor door de ouders/student is gemachtigd, zijnde geen Zadkine-medewerker. 

Student/ouder(s)/verzorger(s) overleggen in dat geval van te voren met Zadkine over: 

• Wie naar Zadkine komt om de handeling(en) uit te voeren; 

• Wanneer de handeling moet/kan plaatsvinden; 

• De ruimte waar de handeling kan plaatsvinden; 

• Hoe te handelen als er iets verkeerd gaat (bijvoorbeeld verpleegkundige verschijnt niet of niet op de 

afgesproken tijd of er volgt een onverwachte reactie op de handeling); 

• Wie in het oog houdt of alles verloopt, zoals afgesproken (denk daarbij ook aan afwezigheid van de 

medewerker waarmee de afspraken worden gemaakt); 

• Wijze en tijd van informeren als er een wijziging in de afspraken komt. 

Gezien de te plegen ingrijpende handelingen, moeten de afspraken met betrekking tot bovengenoemde 

punten schriftelijk worden vastgelegd. Alle documenten met betrekking tot medische handelingen en 

medicijnverstrekking in noodgevallen moeten door de student/ouder(s)/verzorger(s) worden ondertekend. 
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