Medisch protocol
We beschrijven de basis van ons handelen. Een protocol werkt als het compact en eenvoudig is opgesteld. Bij complexe
casussen verdiepen we ons samen met ouders in de materie en maken afspraken..

Handelen bij ziekte of letsel
Ziek op school
De leerkracht zal, in geval van ziekte, altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren.
Zieke kinderen horen niet op school. Het is dus belangrijk dat ouders of verzorgers bereikbaar zijn, zodat ze hun kind zo
spoedig mogelijk op kunnen halen.
Als ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn en handelen is noodzakelijk, dan handelt de leerkracht alsof het zijn of haar
eigen kind is.

Letsel of ongeval
Als een kind letsel heeft onder schooltijd, bepaalt de ernst van het letsel ons handelen. Eerst regelen we acute zorg en
bellen eventueel de hulpdiensten, daarna nemen we zo snel mogelijk contact op met ouders of verzorgers.
Als school verstrekken we geen medicijnen en verrichten we geen medische handelingen. Is het toch noodzakelijk, dan
maken we daar vooraf duidelijke afspraken over met ouders en houden we ons aan de wettelijke bepalingen die
gelden. Die zoeken we op bij het maken van de afspraken.
Wanneer een leraar inschat, dat het kind bij een eenvoudig middel gebaat is (paracetamol of een middel voor een
insectenbeet), zoekt deze altijd eerst contact te zoeken met de ouders. De leerkracht vraagt toestemming aan de
ouders om een bepaald middel te verstrekken .

kinderen met allergieën
Bij een allergie is er sprake van een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stoffen of voedingsmiddelen, waardoor
ziekteverschijnselen kunnen worden opgewekt. Daar kunnen kinderen last van hebben.







Het belang van de gezondheid van het kind staat voorop.
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede begeleiding van het kind.
Ouders zijn verantwoordelijk voor goede informatie en voorlichting naar de leerkracht.
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van problemen.
Ouders zijn (indien mogelijk) verantwoordelijk voor de groei naar zelfsturing van het kind.
Ouders en school zorgen ervoor, dat de samenwerking gedurende het schooljaar in goede harmonie verloopt.

School










Op school proberen we de risico’s op allergische reacties te verkleinen door het creëren van een zo gezond
mogelijk leefklimaat.
Bij inschrijving van de leerling wordt via het inschrijfformulier gevraagd of het kind een allergie heeft.
Aan het begin van ieder schooljaar worden de kinderen met allergieën per klas geïnventariseerd.
De inventarisatielijst, allergielijst genoemd, wordt door de administratieve medewerkster opgesteld en aan de
groepsleerkrachten, overige personeel en de ouderwerkgroep verstrekt.
Bij tussentijdse instroom wordt zo nodig de lijst aangepast en als volgende versie verstrekt aan de
groepsleerkrachten en ouderwerkgroep.
Aan ouders van een kind met een allergie wordt advies gevraagd over de manier waarop de school het beste
kan omgaan met het kind. En indien nodig: het geven van voorlichting aan de ouders van klasgenoten van het
kind.
De groepsleerkracht draagt er zorg voor, dat als er in de groep kinderen met een allergie zitten, maatregelen
genomen worden, door bv. spontane tussendoortjes en niet geverifieerde traktaties te voorkomen.
De gegevens en de ervaringen worden tijdens de groepsoverdracht naar een volgend leerjaar doorgegeven
aan de collega’s.

Ouders







Ouders informeren de school hoe allergische reacties bij het kind voorkomen kunnen worden. De
groepsleerkracht en ouders treden aan het begin van ieder jaar in overleg om informatie uit te wisselen over
de allergie. Het initiatief hiervoor ligt bij de ouders.
De ouders informeren de leerkracht over vervangende producten, ter vervanging van producten waarin
stoffen zitten, die een allergische reactie op kunnen roepen en zorgen zelf voor de vervangende producten,
bijvoorbeeld een apart trommeltje met traktaties.
Ouders leggen de school uit wat te doen bij een allergische reactie. Ook de manier van toedienen van
eventuele medicatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
De ouders van kinderen met een allergie leren hun kind om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar
allergie.

Anafylactie




De groepsleerkrachten of aangewezen personen dienen, in noodgeval en op schriftelijk verzoek van de ouders,
bij kinderen met een mogelijk ernstige allergische reactie (anafylactie) een door de ouders verstrekt medicijn
(epi-pen) toe. De eindverantwoordelijkheid voor deze handelingen blijft bij de ouders liggen. Ouders geven
daarbij aan of de groepsleerkracht of aangewezen persoon de medicijnen toe mag dienen. De leerkrachten en
daarvoor aangewezen personen worden hierbij geïnstrueerd.
De ouders zijn verantwoordelijk voor het schriftelijk indienen van het verzoek, de levering, de instructie aan de
persoon die moet toedienen en de kwaliteit van het verstrekte medicijn en het ondertekenen van het
protocol.

Diabetes
Indien een leerling met diabetes regulier onderwijs volgt, is de school verantwoordelijk voor het volgende:
 Leerlingen krijgen op elk moment de gelegenheid de glucosewaarde te reguleren. Dat houdt in dat de leerling
in de gelegenheid wordt gesteld zelf de waarden te bepalen; mag eten en drinken wanneer nodig en zichzelf
insuline mag toedienen. Indien nodig, neemt de schoolmedewerker contact op met ouders of het
diabetesteam.
 De leerkracht is bekend met en alert op verschijnselen van een hypo en een hyper
 De leerkracht helpt het kind actief bij het beïnvloeden van de glucosewaarde en schakelt zo nodig hulp in.
 De ouders voorzien de school van alle relevante en actuele informatie en vullen een medisch paspoort in voor
hun kind.
 Waar nodig heeft de leerling recht op extra tijd en recht op uitstel bij toetsen.

Besmettelijke ziekten
Hiervoor gebruiken we de documentatiemap/handleiding en de website van de GG&GD.
Op het moment dat er een besmettelijke ziekte geconstateerd wordt dient er contact te worden opgenomen met de
directeur. Deze neemt dan, indien nodig, contact op met de GG&GD om verdere actie te ondernemen. Ook dienen,
indien nodig, de ouders van de kinderen die bij de betreffende leerling in de groep zitten op de hoogte te worden
gesteld. De school behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel de leerling naar huis te sturen.

