
Beleid medische handelingen Kans & Kleur  
 

Vooraf 

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk 

gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van 

een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn.  

 

Medische handelingen 

In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die 

vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de 

bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze 

handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er 

sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de schoolleiding 

en de leraren gedaan.  

De school is niet verplicht om medische handelingen uit te voeren. Ouders kunnen het niet als een recht 

opeisen. Kans & Kleur staat achter medewerkers die deze verantwoordelijkheid op zich willen nemen en stelt 

hier voorwaarden aan. 

 Ouder moeten voor dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming geven. Dit kan 

op het bijgevoegde formulier. 

 Een leraar verricht alleen een medisch handeling op basis van vrijwilligheid; 

 De directeur geeft alleen toestemming aan een leerkracht om de instructie van 

bekwaamheid voor de medische handeling te volgen als hij hiervan overtuigd is dat hij/zij 

dat op basis van vrijwilligheid doet;  

 De directeur geeft alleen toestemming aan de leerkracht voor medische handelingen als 

de leerkracht dat op basis van vrijwilligheid doet en als hij/zij beschikt over een 

bekwaamheidsverklaring die getekend is door een arts.  

 

Wettelijke regels en aansprakelijkheid 

Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De desbetreffende 

arts moet dan weten dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te 

verrichten. 

Een leraar moet een goede instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid 

uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk door een arts vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring.   

Een leraar die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen verricht is niet alleen 

civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). Het 

schoolbestuur kan als werkgever eveneens civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.  

 Kans & Kleur stelt daarom als uitdrukkelijke voorwaarde dat medewerkers alleen 

medische handelingen uitvoeren als zij beschikken over een bekwaamheidsverklaring van 

een arts.  

 

Calamiteiten ten gevolge van een medische handeling 

Als er ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoet dan moet er direct contact worden 

opgenomen met de huisarts en/of specialist van het kind. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk 

alarmnummer 112.  



 Bij calamiteiten ten gevolge van het toedienen van medicijnen aan een kind of het 

uitvoeren van een medische handeling moeten medewerkers van Kans & Kleur volgens de 

richtlijnen uit bijlage 17 handelen.  

 


