
ONS MEDICIJNENBELEID 
 

Dit is een uittreksel uit onze schoolbrochure 2009-2010, blz 15 en 16. 

Gelieve deze informatie zorgvuldig te lezen! 

 
1.6 Wat met “medicijnen op school”? 
Wat staat er in de wet?  

• In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer 

je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt 

geven. 

• Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden 

aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die 

medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. 

 

Medicijnen op onze school, ons medicijnenbeleid 

1. Een leerling is te ziek om de lessen te volgen  

o Een zieke leerling hoort niet thuis op school.  

o Is hij/zij er toch? De verantwoordelijke vraagt de ouders om de leerling op te 

halen.  

2. Een leerling wordt ziek op school 

o De school geeft geen medicijnen.  

o De verantwoordelijke vraagt de ouders om de leerling op te halen.  

o De ouders zijn niet bereikbaar? Neem contact op met de huisdokter van het kind. 

Pas als die onbereikbaar is, bel je een andere dokter.  

o In dringende gevallen belt de leraar meteen hulpdiensten (112!).  

3. Een leerling neemt voorgeschreven medicijnen  

o Medicijnen neem je zoveel mogelijk thuis in.  

o De school geeft enkel medicijnen op doktersvoorschrift (met ondertekend 

attest).  

o Er is vooraf afgesproken wie coördineert en de medicijnen toedient.  

4. Een leerling klaagt geregeld over pijn  

o De school geeft geen medicijnen of placebo's.  

o De leraar brengt de ouders, het zorgteam of de cel leerlingenbegeleiding op de 

hoogte.  

o In samenspraak met de ouders volgen zij verder op en verwijzen de leerling door 

naar gespecialiseerde hulp.  

5. Een leerling brengt niet voorgeschreven medicijnen mee  

o In het basisonderwijs aanvaardt de school enkel medicijnen die rechtstreeks op 

school worden afgegeven.  

o De school aanvaardt uitzonderlijk dat leerlingen medicatie meenemen (vb. bij 

maandstonden). De ouders brengen de leerkracht op de hoogte aan de hand van 

een zelfgeschreven briefje. 

6. Een leerling misbruikt of verhandelt medicijnen  

o De school laat geen middelengebruik (drugs, alcohol…) toe. Ook geen medicijnen.  

o De leraar reageert altijd als leerlingen medicijnen gebruiken of verhandelen.  

o De school neemt maatregelen en pakt misbruik even streng aan als drugs op 

school.  

ZIE OMMEZIJDE 



1.7  Medische fiche 

Begin september of bij elke nieuwe inschrijving tijdens het schooljaar, krijgt elke leerling 

een blanco medische fiche mee naar huis. De ouders kunnen dit invullen. Dit is niet verplicht. 

Leraren zijn niet medisch geschoold, maar er kan altijd iets voorvallen op school. Soms 

moeten we dan snel een beslissing nemen en is het interessant dat een medische fiche 

voorhanden is. 

Wij respecteren de wet op de privacy : slechts bevoegden zullen inzage krijgen in deze 

fiches. 

Na elk schooljaar of na het verlaten van de school, wordt de medische fiche vernietigd. 

Wij dienen dus geen medicijnen toe, zonder attest, ook niet bij uitzondering! 

Medicijnen die op doktersvoorschrift moeten ingenomen worden, dienen de ouders 

rechtstreeks aan de klasleerkracht af te geven. 

 

 

Heeft u nog vragen? U mag steeds met mij contact opnemen! 

U vind ook meer informatie op volgende websites :  

http://www.klasse.be/leraren/help.php?q=eerstelijn     

http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2009/0506-medicijnen.htm 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Nady Selis 

directeur 
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