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Definities
BIG-geregistreerd persoon
= een persoon die als officieel erkend gezondheidswerker staat geregistreerd in het BIGregister (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze persoon is bevoegd om
voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen uit te voeren.
SCO
= Servicecenter Onderwijs. SCO is onder meer verantwoordelijk voor zorgbegeleiding en
zorgbegeleidingsplannen in samenwerking met wettelijke vertegenwoordiger en/of leerling.

Voorbehouden of risicovolle handelingen
Voorbehouden handeling
= een handeling die officieel is voorbehouden aan een arts (of aan een verpleegkundige in
opdracht van een arts), bijvoorbeeld het geven van een injectie.
Risicovolle handeling
= een handeling die bij de uitvoering van de handeling risico’s met zich meebrengen voor de
behandelde. Risicovolle handelingen worden op dezelfde manier benaderd als de
voorbehouden handelingen.
Voor het uitvoeren van voorbehouden en/of risicovolle handelingen moet er een schriftelijke
opdracht van een BIG-geregistreerd persoon zijn. BIG-geregistreerd persoon kan een
bekwaamheidsverklaring afgeven aan familieleden, roc medewerkers en anderen om
betreffende handeling uit te voeren nadat de BIG-geregistreerde persoon een mondelinge
instructie heeft gegeven. De geldigheid van de bekwaamheidsverklaring is in de regel één jaar.
De bekwaamheid moet bijgehouden worden door jaarlijkse bijscholingen.

Voorbeelden van de begrippen voorbehouden of risicovolle handelingen:
Voorbehouden handelingen:
- Injecteren (Bijvoorbeeld het zetten van een adrenaline injectie (EpiPen), het meten van de
bloedsuikerspiegel d.m.v. vingerprik)
- Katheteriseren
- Inbrengen van een neus/maagsonde
Risicovolle handelingen:
- Verstrekken van medicijnen (bijvoorbeeld het toedienen van een neusspray tijdens een
epileptische aanval)
- Toedienen van zuurstof
- Het geven van sondevoeding
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Inleiding
Medewerkers op onderwijsinstelling worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die
klagen over pijn die meestal met eenvoudig middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn en
buikpijn. Ook krijgen medewerkers in toenemende mate het verzoek van wettelijke
vertegenwoordigers om hun kind de door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen,
bijvoorbeeld een neusspray tijdens een epileptische aanval. En steeds vaker wordt er
werkelijk medisch handelen van medewerkers verwacht zoals het toedienen van een
levensreddende spuit bij een allergische reactie, hulp bij de toiletgang, etc..
Het verstrekken van (ogenschijnlijk onschuldige) medicijnen of een onbekwame handeling kan
onverwachte gevolgen hebben. Medewerkers en de onderwijsinstellingleiding moeten zich
realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of
vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
In de praktijk zijn leerlingen op het roc vrij zelfstandig als het gaat om het toedienen van
medicatie of het verrichten van medische handelingen.
ROC de Leijgraaf is zich bewust dat er altijd uitzonderingen zijn en heeft de zorgplicht om in
noodsituaties toch medicatie te verstrekken of medische handelingen te verrichten.
Met dit protocol wil het roc hierover duidelijke kaders neerzetten over de (on)mogelijkheden.
Het vastleggen van afspraken biedt duidelijkheid aan de leerling, de wettelijke vertegenwoordigers en aan de medewerkers. Voor de individuele medewerker geldt dat hij mag
weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.

Uitgangspunt ROC de Leijgraaf
1. ROC de Leijgraaf verstrekt als regel géén medicijnen aan leerlingen (ook geen paracetamol)
en voert géén medische handelingen uit.
2. Wettelijke vertegenwoordigers en leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het
verstrekken van informatie rondom een ziekte of aandiening en bijbehorend medicijngebruik en medisch handelen indien dit noodzakelijk is voor het roc om te weten. Bij
voorkeur wordt dit bij de intake kenbaar gemaakt.
3. ROC de Leijgraaf verstrekt geen reguliere medicijnen en voert geen reguliere medische
handelingen uit. Wettelijke vertegenwoordigers en leerling zijn verantwoordelijk om deze
zorg te organiseren en naar het roc te communiceren. Afspraken hierover liggen op het roc
vast in het leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage dossierstukken DMS Verseontabblad ‘Algemeen’. Zie toelichting pagina 4.
4. ROC de Leijgraaf zal in noodsituaties medicatie toedienen of medische handelingen
uitvoeren (de zogenaamde voorbehouden of risicovolle handeling). Wettelijke
vertegenwoordigers en leerling zijn verantwoordelijk om de informatie en instructies
hieromtrent te organiseren voor een aantal medewerkers. Afspraken hierover liggen op
het roc vast in het leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage dossierstukken DMS
Verseon- tabblad ‘Algemeen’, inclusief de bijbehorende bekwaamheidsverklaring.
Zie toelichting pagina 5.
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Toelichting bij ROC uitgangspunt 3
Reguliere toediening van medicijnen en/of reguliere medische handelingen
Als het gaat om het toedienen van reguliere medicijnen dan vervult de onderwijsinstelling
hierin géén rol. Het is aan de wettelijke vertegenwoordigers en de leerling om hiervoor zorg te
dragen om deze zorg te organiseren. Ook de reguliere medische handelingen, bijvoorbeeld
het op regelmatige tijden toedienen van injecties, zetpillen, sondevoeding of hulp bij
toiletgang etc. als gevolg van een chronische ziekte of aandoening, worden te allen tijde door
wettelijke vertegenwoordigers uitgevoerd of door een bevoegde derde (BIG-geregistreerde
partij, bijvoorbeeld thuiszorg) die daarvoor door de wettelijke vertegenwoordigers is
gemachtigd, zijnde geen roc-medewerkers.
In samenwerking met SCO vullen de wettelijke vertegenwoordigers en/of de leerling bijlage 1
in waarin schriftelijk het volgende vastligt:
o
Wie naar school komt om de medicatie/handeling(en) uit te voeren;
o
Wanneer de medicatie/handeling moet/kan plaatsvinden;
o
De ruimte waar de medicatie/handeling kan plaatsvinden;
o
Wijze en tijd van informeren als er een wijziging in de reguliere afspraken komt.
o
Hoe te handelen als er iets verkeerd gaat (bv. de verpleegkundige verschijnt niet of
niet op de afgesproken tijd of er volgt een onverwachte reactie op de handeling).
Laat daarbij de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de leerling zelf liggen. Zorg
dat waarschuwingsnummers (van wettelijke vertegenwoordigers/verzorgers)
actueel en toegankelijk zijn in het leervolgsysteem;
Bijlage 1: afspraken over reguliere medicatie en/of medische handelingen op school.
SCO draagt zorg voor plaatsing in leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage
dossierstuk DMS Verseon- tabblad ‘Algemeen’.
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Toelichting bij ROC uitgangspunt 4
Handelen in noodgevallen (zijnde niet-reguliere medicijnen/medische handelingen)
Voor noodsituaties waarbij het noodzakelijk is om acuut een levensreddende medicatie toe te
dienen of een acute medische handeling uit te voeren, zijn de wettelijke vertegenwoordigers
en de betreffende leerling verantwoordelijkheid om de informatie en instructies hieromtrent
te organiseren en met het roc te bespreken.
In samenwerking met SCO vullen de wettelijke vertegenwoordigers en/of de leerling bijlage 2
en bijlage 3 in waarin schriftelijk het volgende vastligt:
o
Wettelijke vertegenwoordigers vullen bijlage 2 ‘Verklaring toedienen van medicatie
en/of uitvoeren van medische handelingen op school in noodsituaties’ in en
ondertekenen deze.
o
Wettelijke vertegenwoordigers en/of de leerling zijn verantwoordelijk voor de
organisatie rondom het geven van jaarlijkse instructies door een BIG-geregistreerd
persoon aan medewerkers ten behoeve van hun bekwaamheid.
o
Een BIG-geregistreerd persoon ((huis)arts/verpleegkundige) geeft na mondelinge
instructies voor het verstrekken van medicatie en/of medische handeling een schriftelijke
bekwaamheidsverklaring (bijlage 3) af voor de duur van één jaar.

 Medewerkers moeten een gedegen instructie krijgen voor het toedienen van
medicijnen en voor het verrichten van medische handelingen door een BIGgeregistreerd persoon.
 Medewerkers laten zich op basis van vrijwilligheid instrueren.
 Medewerkers die de instructie krijgen moeten zich na de instructie bekwaam
voelen om de medicatie toe te dienen of de medische handelingen uit te voeren.
 Een medewerker is bevoegd wanneer hij zichzelf bekwaam acht. Als een
medewerker zich niet (meer) bekwaam acht dan kan deze niet verplicht worden
tot het uitvoeren van handelingen of het verstrekken van medicatie.

o

o

Alléén een (huis)arts/verpleegkundig of ander BIG-geregistreerd persoon kan een
medewerker bekwaam verklaren voor het uitvoeren van een medische handeling en
deze bekwaamheid ondersteunen met een ondertekende verklaring van
bekwaamheid.
De medewerkers die bekwaam worden geacht, krijgen van de BIG-geregistreerde
persoon naast de mondelinge instructie ook een schriftelijk medisch
handelingsvoorschrift als naslagwerk. Dit medisch handelingsvoorschrift wordt als
bijlage toegevoegd aan het leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage
dossierstukken DMS Verseon- tabblad ‘Algemeen’.
Betreffende medewerker van ROC de Leijgraaf ontvangen jaarlijks een mondelinge
(opfris) instructie. Als zij zich bekwaam voelen ondertekenen zij jaarlijks een
bekwaamheidsverklaring.

SCO draagt zorg voor plaatsing van de volgende ingevulde en ondertekende documenten in
het leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage dossierstukken DMS Verseon- tabblad
‘Algemeen’: bijlage 2, bijlage 3 (ondertekent) en het medisch handelingsvoorschrift.
Mocht de situatie zich voordoen dat een leerling niet goed op een acute medicatie of
behandeling reageert, bij twijfel of als een medewerker oordeelt dat de inzet van een arts
nodig is, of dat er onverhoopt toch een fout wordt gemaakt, schakel een BHV-er en/of EHBO
in en bel 112 over hoe verder te handelen.
Informeer direct de wettelijke vertegenwoordigers.
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Juridisch
Als er afspraken gemaakt worden over medicijnverstrekking en medisch handelen, is het
volgende juridisch van belang:
1.
Studenten tot 16 jaar oud moeten, naast hun wettelijke vertegenwoordigers, zelf
toestemming geven. Het gaat dan om een zogenaamde dubbele toestemming. De
afspraken hieromtrent moeten schriftelijk vastgelegd worden (in het
leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage dossierstukken DMS Verseontabblad ‘Algemeen’);
2.
Studenten vanaf 16 jaar oud beslissen zelf over hun behandeling en geven daar ook
toestemming voor. Voor de wet worden zij hetzelfde behandeld als een
volwassene. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen daardoor niet zonder meer
benaderd worden. Ook in deze situatie moeten de afspraken op schrift vastgelegd
worden (in het leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage dossierstukken DMS
Verseon- tabblad ‘Algemeen’).

Belang van de bekwaamheidsverklaring
Heeft een medewerker geen bekwaamheidsverklaring, dan kan hij/zij bij onoordeelkundig
handelen aangesproken worden voor de aangerichte schade. De medewerker die onbekwaam
en/of zonder opdracht van een BIG-geregistreerd persoon (arts/verpleegkundige) medicatie
verstrekt of een medische handeling verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk
(betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). De Leijgraaf kan op
haar beurt als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
Als de medewerker de handeling uitvoert is hij/zij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen
handelen (wet BIG). De opdracht van wettelijke vertegenwoordigers en leerlingen wordt
daarom altijd schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring. Een medewerker is
bevoegd wanneer hij/zij zichzelf bekwaam acht:
Het bekwaam achten hangt samen met het feit dat:
1. een (huis)arts/verpleegkundige of ander BIG-geregistreerd persoon jaarlijks een
bekwaamheidsverklaring afgeeft aan medewerkers. Hiertoe heeft de
arts/verpleegkundige aan betreffende medewerkers instructie gegeven over de
werking en bijwerking van het medicijn of medische handeling én instructies gegeven
hoe te handelen.
2. als het gaat om voorbehouden en/of risicovolle handelingen er op wordt toegezien dat
een medisch handelingsvoorschrift op de onderwijsinstelling aanwezig is en dat
medewerkers volgens dit voorschrift handelen.
3. de medewerker die een bekwaamheidsverklaring heeft ondertekend zichzelf ook
bekwaam acht. (Het kan voorkomen dat een medewerker na verloop van tijd zichzelf
niet meer bekwaam acht omdat de betreffende handeling al enige tijd niet meer is
verricht. De medewerker doet er verstandig aan om dan geen handelingen uit te
voeren).
Een verpleegkundige die vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) de leerling verzorgt is in
dienst van de wettelijke vertegenwoordigers en valt daarmee ook onder de verantwoording
van de wettelijke vertegenwoordigers.
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BIJLAGE 1

AFSPRAKEN over reguliere medicatie en/of medische handelingen op school
Documenteren in leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage dossierstukken
DMS Verseon- tabblad ‘Algemeen’.

Naam leerling
OV-nummer
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Onderwijsafdeling
Klas
Les op locatie
Naam wettelijke
vertegenwoordigers
Telefoon wettelijke
vertegenwoordigers
(bij voorkeur ook 06-nr)
Naam huisarts
Telefoon huisarts
Naam specialist/behandelend
arts
Telefoon specialist/behandelend
arts
Wie waarschuwen in geval van
Naam en telefoonnummers
nood

Achterkant ook invullen
Pagina 1 van 2
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Het volgende is besproken:
Reden van reguliere medicatie
en/of medische handeling
De reguliere medicatie en/of
medische behandeling bestaat
uit
Personen die medicatie en/of
Namen en telefoonnummers
medische handelingen uitvoeren
(niet zijnde roc-medewerkers)
Tijdstip waarop medicatie en/of
medische handeling plaatsvindt?
Locatie en ruimte waar medische Locatie:
handeling plaatsvindt (indien
Ruimtenummer:
mogelijk)
Wijze van informeren aan
leerling bij wijziging in de
reguliere afspraak (bv
behandelaar kan niet op tijd
komen)
Hoe te handelen als er iets
verkeerd gaat.

Eventuele extra opmerkingen:

Met wie deelt ROC de Leijgraaf
deze informatie:

o

Met SCO en deze draagt zorg voor plaatsing in
leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage

dossierstukken DMS Verseon- tabblad ‘Algemeen’.
o Coach
o Onderwijsteam
o Receptie
o Conciërges van de betreffende locatie
o Anders, namelijk
Zolang de leerling op ROC de Leijgraaf zit, bent u als wettelijke vertegenwoordiger en leerling
verplicht en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens van dit formulier actueel
blijven. U draagt zorg dat de noodzakelijke gegevens altijd op school beschikbaar zijn. U verklaart
om die reden dan ook dat wijzigingen in mediatie en/of medische handeling direct worden doorgeven aan een medewerker van Servicecenter Onderwijs, zodat de informatie in het leerlingdossier actueel is en indien nodig roc-medewerkers op de hoogte kunnen worden gesteld.
Plaats
Datum
Handtekening leerling*
Handtekening wettelijke
vertegenwoordiger*
* Volgens de wet mogen:
- Personen vanaf hun zestiende zelf beslissen over hun medische behandeling, wettelijke vertegenwoordigers
hoeven dus niet te ondertekenen
- Personen tot 16 jaar oud moeten, naast hun wettelijke vertegenwoordigers, zelf toestemming geven!! Het
gaat dan om een dubbele toestemming.
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BIJLAGE 2

----------------- EINDE ------------------------Pagina 2 van 2
VERKLARING toedienen van medicatie en/of uitvoeren van medische
handelingen op school in noodsituaties
Documenteren in leerlingdossier ‘dossierstukken - inzage dossierstukken
DMS Verseon- tabblad ‘Algemeen’.

Ondergetekende geeft toestemming tot handelswijze voor het
verstrekken van medicijnen en/of uitvoeren van medische handelingen
Naam leerling
OV-nummer
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Onderwijsafdeling
Klas
Les op locatie
Naam wettelijke
vertegenwoordigers
Telefoon wettelijke
vertegenwoordigers
(bij voorkeur ook 06-nr)
Naam huisarts
Telefoon huisarts
Naam specialist/ behandelend
arts
Telefoon specialist/behandelend
arts
Wie waarschuwen in geval van
Naam en telefoonnummers
nood

Reden van medicatie en/of
medische handeling in een
noodsituatie (omschrijving)
De medische behandeling in
noodsituatie bestaat uit

o
o

Medicijnen verstrekken, vul 2.1 in
Medische handeling uitvoeren, vul 2.2 in

2.1 en/of 2.2 ook invullen
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Pagina 1 van 4
2.1.

Informatie over toedienen van medicijnen in noodsituaties
Van toepassing

ja / nee

Naam medicijn(en)
Medicijn(en) alleen verstrekken
in de volgende situatie(s)

Waar wordt medicijn bewaard
Dosering (hoeveelheid) van het
medicijn

Wijze van toediening van
medicijn(en)

Controle op vervaldatum door:

Leerling zelf

Locatie en ruimte waar medische Locatie:
handeling plaatsvindt (indien
Ruimtenummer:
mogelijk)
Hoe te handelen als er iets
verkeerd gaat.

Er is instructie gegeven over het
toedienen van de medicijnen
door een (huis)arts/
verpleegkundige of ander BIGgeregistreerd persoon

(Let op: in verband met
aansprakelijkheid mogen de
instructies niet door de
wettelijke vertegenwoordigers
en/of betreffende leerling zelf
gegeven worden!)

o

Nee, dit moet eerst gebeuren. Alleen geïnstrueerde
medewerkers die bekwaam worden geacht mogen
medicatie toedienen
o Ja,
o Er is een mondelinge toelichting geweest aan
medewerkers. Daarbij is de ‘Bekwaamheidsverklaring instructie voor het verstrekken van medicijnen en/of
uitvoeren van medische handelingen in noodsituaties’
ondertekend door de instructiegever én door rocmedewerkers. De namen van de geïnstrueerde
medewerkers staan op de bekwaamheidsverklaring*.
o Er is een schriftelijk medisch handelingsvoorschrift
aanwezig
NB: De bekwaamheidsverklaring is geldig voor de duur van één jaar.
Na één jaar is een nieuwe bijscholing verplicht!

Eventuele extra opmerkingen:

Pagina 2 van 4
*Bekwaamheidsverklaring: zie bijlage 3
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2.2.

Informatie over medische handeling in noodsituaties

Van toepassing

ja / nee

Omschrijving van de uit te
voeren medische handeling

Medische handeling uitvoeren in
de volgende situatie(s)

Wijze waarop medische
handeling wordt uitgevoerd
Locatie en ruimte waar medische Locatie:
handeling plaatsvindt (indien
Ruimtenummer:
mogelijk)

Hoe te handelen als er iets
verkeerd gaat.
Er is instructie gegeven over de o
medische handeling door een
(huis)arts/verpleegkundige of
ander BIG-geregistreerd persoon o

(Let op: in verband met
aansprakelijkheid mogen de
instructies niet door de
wettelijke vertegenwoordigers
en/of betreffende leerling
gegeven worden!)

Nee, dit moet eerst gebeuren. Alleen geïnstrueerde
medewerkers die bekwaam worden geacht mogen
medicatie toedienen
Ja,
o Er is een mondelinge instructie en toelichting geweest
aan medewerkers.
Daarbij is de ‘Bekwaamheidsverklaring - instructie voor
het verstrekken van medicijnen en/of uitvoeren van
medische handelingen’ ondertekend door de
instructiegever én door roc-medewerkers. De namen
van de geïnstrueerde medewerkers staan op de
bekwaamheidsverklaring*.
o Er is een schriftelijk medisch handelingsvoorschrift
aanwezig
NB: De bekwaamheidsverklaring is geldig voor de duur van één jaar.
Na één jaar is een nieuwe bijscholing verplicht!

Eventuele extra opmerkingen:

*Bekwaamheidsverklaring: zie bijlage 3
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Pagina 3 van 4
Dit gedeelte altijd invullen
Met wie deelt ROC de Leijgraaf
deze informatie:

o
o
o
o
o
o
o

Met SCO en deze draagt zorg voor plaatsing in
leerlingdossier onder tabblad ‘Algemeen’
Alleen met Service Center Onderwijs
Coach
Onderwijsteam
Receptie
Conciërges van de betreffende locatie
Anders, namelijk

Eventuele extra opmerkingen:

Ondertekende wettelijke vertegenwoordiger en/of leerling, verklaart:
1. Dat er door een BIG-geregistreerd persoon ((huis)arts/verpleegkundige) mondelinge
instructie is gegeven over bovenstaande toediening van medicijnen en/of medische
handeling(en) in noodsituaties aan medewerkers van ROC de Leijgraaf.
2. Dat er een actueel, schriftelijk medisch handelingsvoorschrift is overgedragen aan
medewerkers van ROC de Leijgraaf.
3. Dat de bekwaamheidsverklaring - instructie voor het uitvoeren van medicatie en/of
medisch handelingen’ is ondertekend door de BIG-geregistreerde persoon die instructies
heeft gegeven, als door de medewerkers die bekwaam worden geacht, als door de
betreffende leerling en/of de wettelijke vertegenwoordigers.**
4. Dat bij tussentijdse wijzigingen in medicatie en/of medische handeling, u
verantwoordelijk bent voor actuele, herziende instructies en medische
handelingsvoorschriften richting ROC de Leijgraaf.
Afdeling Servicecenter Onderwijs kan u hierbij ondersteunen.
5. Te weten dat SCO ervoor zorgdraagt dat alle documenten in het leerlingdossier geplaatst
worden.
6. Middels ondertekening van dit document ermee akkoord te gaan dat ROC de Leijgraaf op
geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade dan ook die ontstaat
door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel het nalaten daarvan,
of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten daarvan door
een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Naam leerling
Plaats
Datum
Handtekening leerling*
Handtekening wettelijke
vertegenwoordiger*
* Volgens de wet mogen:
- Personen vanaf hun zestiende zelf beslissen over hun medische behandeling, wettelijke vertegenwoordigers
hoeven dus niet te ondertekenen
- Personen tot 16 jaar oud moeten, naast hun wettelijke vertegenwoordigers, zelf toestemming geven!! Het
gaat dan om een dubbele toestemming.
** Bekwaamheidsverklaring ‘instructie voor het verstrekken van medicatie en/of medisch handelen’ invullen
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BIJLAGE 3

----------------- EINDE bijlage 2 ------------------------Pagina 4 van 4
BEKWAAMHEIDSVERKLARING - Instructie voor het verstrekken van medicatie
en/of medische handeling in noodsituaties
Documenteren in leerlingdossier onder ‘dossierstukken - inzage dossierstukken
DMS Verseon- tabblad ‘Algemeen’.

Ondertekende verklaart:
1. Dat er een mondelinge instructie en toelichting is gegeven aan hieronder genoemde
medewerkers van ROC de Leijgraaf over het verstrekken van medicatie en/of medische
handeling door een (huis)arts/verpleegkundige of ander BIG-geregistreerd persoon
2. Dat een schriftelijke, medisch handelingsvoorschrift aan de hieronder genoemde medewerkers
van ROC de Leijgraaf is verstrekt.
3. Dat hieronder genoemde medewerkers van ROC de Leijgraaf door het volgen van de
mondelinge instructie toestemming krijgen om onderstaande medicatie en/of medische
handeling uit te voeren omdat ze bekwaam worden geacht dit te kunnen doen.
Instructie van de medische handeling voor:
Naam leerling
Geboortedatum
OV-nummer
Onderwijsafdeling
Klas
Les op locatie

Betreft instructie voor:
Reden van medicatie en/of
medische handeling in een
noodsituatie (omschrijving)
De medische behandeling in
noodsituatie bestaat uit
Naam medicijn(en)

o
o

Medicijn(en) verstrekken
Medische handeling(en) uitvoeren

Omschrijving medische
handeling(en)

Pagina 1 van 2
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Vervolg bekwaamheidsverklaring

De volgende medewerkers van ROC de Leijgraaf hebben een gedegen mondelinge instructie en
toelichting ontvangen voor bovenstaande medicatie en/of medische handeling in noodsituaties. Zij
worden bekwaam geacht om bovengenoemde medicatie te verstrekken of bovengenoemde medische
handeling uit te voeren. Daarnaast hebben zij een schriftelijke medisch handelingsvoorschrift
hieromtrent ontvangen.
Naam medewerker

Plaats

Datum

Handtekening

Ondergetekende:
Naam leerling
Plaats, datum
Handtekening leerling*
Hantekening wettelijke
vertegenwoordiger*

Naam:
Handtekening

Handtekening
(huis)arts/verpleegkundige
of ander BIG-geregistreerd
persoon
(verplicht bij voorbehouden
of risicovolle medische
handelingen)

Naam:
Functie:
Handtekening:

* Volgens de wet mogen:
- Personen vanaf hun zestiende zelf beslissen over hun medische behandeling, wettelijke vertegenwoordigers
hoeven dus niet te ondertekenen
- Personen tot 16 jaar oud moeten, naast hun wettelijke vertegenwoordigers, zelf toestemming geven!! Het
gaat dan om een dubbele toestemming.
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