De laatste jaren wordt in toenemende mate aan school en leerkrachten gevraagd om medicatie toe te
dienen. Dit brengt duidelijk enkele risico’s met zich mee:
- kinderen beschikken over medicatie; er is weinig controle over wie er moet innemen, of de inname
gebeurt...
- leerkrachten zijn geen medisch opgeleide personen: ze kunnen nooit verantwoordelijk gesteld
worden om medicatie toe te dienen of bij het toch toedienen van medicatie
voor neveneffecten die bij het kind optreden.
Samen met het CLB wil de school een halt toeroepen aan overdadig gebruik van
medicatie. Anderzijds wil de school haar verantwoordelijkheid niet ontlopen om een
goede zorg te verzekeren voor uw kind.
www.vclbgroeninge.be
info@vclbgroeninge.be

Daarom graag volgende afspraken:
-

-

Medicatie op school kan eigenlijk maar in uitzonderlijke situaties. Zo dient men zich steeds af te
vragen of een hoestsiroopje, een antibiotica … op school wel hoeft. Indien dergelijke medicatie
tijdens die schooluren moet, is uw kind dan wel in staat om naar school te gaan?...
Bepaalde medicatie kan zeker op school worden toegediend zoals bvb concerta, rilatine…Ouders
houden hiervan de school op de hoogte door middel van een doktersattest (zie verder) zodat de
leerkracht kan toezien op het gebruik van dergelijke medicatie. Een pilletje in een lunchbox kan
eigenlijk niet. Indien uw kind dagelijks dergelijke medicatie neemt voorziet u best een doosje
medicatie die u bij de leerkracht afgeeft. Vermeld dan ook best via de agenda wanneer een nieuw
doosje wordt meegegeven.

Concreet:
-

-

Wie gelijk welke medicatie op school moet gebruiken vragen we om dit te melden via het attest zoals
op de keerzijde van dit blad en dit attest te laten invullen door een dokter.
Indien u echter niet over dergelijke attest beschikt op het moment van het doktersbezoek kan u de
dokter verzoeken om zelf dergelijk attest te laten schrijven. Volgende zaken moeten worden
vermeld:
* naam kind
* naam medicatie
* dosis
* periode en tijdstip van toediening
* handtekening arts

deze brief kan u ook steeds opnieuw aanvragen via de klastitularis of het secretariaat.

Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de schoolarts contact opneemt met uw huisarts

Met dank voor uw begrip,
Namens het leerkrachtenteam en in samenwerking met het VCLB,

Koen Dierynck
Directeur Centrumschool Kuurne

