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PROCEDUREBESCHRIJVING VOORBEHOUDEN en RISICOVOLLE MEDISCHE 
HANDELINGEN voor de EMILIUSSCHOOL.  
 
In het kader van het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg aan onze  leerlingen is het 
noodzakelijk om de procedure van voorbehouden en risicovolle handelingen vast te leggen. 
In deze procedurebeschrijving zijn onze uitgangspunten, taken, verantwoordelijkheden en 
procedures beschreven. Om welke handelingen het nu precies gaat, vindt men in bijlage 3, 
waarin per handeling is vastgelegd welke medewerker, na autorisatie, bekwaam is om deze 
handelingen uit te voeren. Deze handelingen worden door de medewerker via vaste 
protocollen uitgevoerd.  
Het toedienen van medicijnen, wat een risicovolle handeling is,  wordt voor de Emiliusschool 
beschreven in “Protocol medicatietoediening Emiliusschool”. 
 
 

1. Uitgangspunten, taken, verantwoordelijkheden. 
 

2A. Procedure voor uitvoering/hantering voorbehouden handelingen. 
 

2B. Procedure voor uitvoering/hantering risicovolle handelingen. 
 

3A. Standaardprocedure voor het afgeven van een bekwaamheidsverklaring 
voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. 

 
3B. Standaardprocedure voor het afgeven van een bekwaamheidsverklaring 

voor het uitvoeren van risicovolle handelingen. 
 

(4. Bijlage.) 
 
 
1. Uitgangspunten, taken, verantwoordelijkheden. 
 

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorbehouden handelingen, waarvoor een 
schriftelijke opdracht wordt ingevuld en ondertekend door de (behandelend) arts en 
de ouders/verzorgers, en risicovolle handelingen, waarvoor een 
toestemmingsformulier wordt ingevuld en ondertekend door de ouders/verzorgers. 
Binnen de Emiliusschool, wordt voor beide handelingen een bekwaamheidsverklaring 
vereist.  

 Het is de taak en de bevoegdheid van de behandelend arts, om vast te stellen of 
voorbehouden handelingen nodig zijn (welke voorbehouden handelingen bij welke 
cliënt, evt. hoe vaak, hoe lang etc.). Voor de bewoners van SWZ locatie Son is dit de 
taak en de bevoegdheid van de A.V.G. van SWZ locatie Son, voor de externe 
leerlingen van de Emiliusschool is dit de eigen huisarts of specialist. De behandelend 
arts dient de voorbehouden handelingen voor te schrijven middels een 
uitvoeringsverzoek wat 1x p. jaar geactualiseerd moet worden. Dit verzoek moet 
bewaard worden in het leerling dossier en een kopie wordt bewaard in de map 
“voorbehouden handelingen” bij de  assistenten met verpleegkundige taken. De 
opdracht voor het volgen van het uitvoeringsverzoek is alleen gericht aan 
medewerkers met een bekwaamheidsverklaring. 

 Het is de taak en de bevoegdheid van de A.V.G. van SWZ locatie Son om te 
beoordelen of personeelsleden van de Emiliusschool bekwaam zijn voor het 
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verrichten van voorbehouden handelingen. Na het volgen van een bijbehorende 
cursus en toetsing van de handeling wordt dit gevolgd door het afgeven van een 
bekwaamheidsverklaring voor het verrichten van een bepaalde, in het 
uitvoeringsverzoek welomschreven handeling. Deze bekwaamheidsverklaring is niet 
cliëntgebonden.  

 Het is de taak en de bevoegdheid van de A.V.G. van SWZ locatie Son om te 
beoordelen of personeelsleden van de Emiliusschool bekwaam zijn voor het 
verrichten van risicovolle handelingen. Na het volgen van een bijbehorende cursus 
en toetsing van de handeling wordt dit gevolgd door het afgeven van een 
bekwaamheidsverklaring voor het verrichten van een risicovolle handeling, zoals in 
het opdrachtenformulier omschreven. Deze bekwaamheidsverklaring is niet 
cliëntgebonden.  

 Het is de bevoegdheid van de verpleegkundigen van de A.M.Z. van SWZ locatie Son 
en de A.V.T. van de Emiliusschool om de A.V.G. te adviseren over  bekwaamheid 
van personeel voor het verrichten van voorbehouden en risicovolle  handelingen.  

 Het is de taak en de bevoegdheid van de verpleegkundigen van de A.M.Z. om 
praktische en theoretische instructie en begeleiding te geven, voor het verwerven van 
de bekwaamheid voor het verrichten van risicovolle en/of voorbehouden handelingen, 
dit uiteraard in zoverre zijzelf bekwaam zijn voor deze handeling. Indien er binnen 
SWZ locatie Son geen medewerkers bekwaam zijn om geïndiceerde risicovolle en/of 
voorbehouden handelingen uit te voeren, kan er een beroep op externe bekwame 
functionarissen gedaan worden, totdat medewerkers deze bekwaamheid hebben 
verworven. 

 Een bekwaamheidsverklaring geldt in principe voor de duur van 2 jaar, zonodig korter.  

 Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf om bekwaam te blijven c.q. 
de bekwaamheidsverklaring geldend te houden. Zij dienen daartoe zelf initiatief te 
nemen om de tweejaarlijks te houden instructielessen te volgen en praktijk te laten 
scholen. 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de A.V.T. onder supervisie van de Al. 
om ervoor zorg te dragen dat er voldoende bekwame personeelsleden (met 
bekwaamheidsverklaring) in het team aanwezig zijn. 

 De A.V.T. houdt alle originele bekwaamheidsformulieren bijeen en zorgt dat 
betreffende medewerk(st)er een kopie krijgt, deze wordt dan bewaard in de medische 
map in de klas. 

 
Gebruikte afkortingen: 
 
A.V.G. = Arts Verstandelijk Gehandicapten van SWZ locatie Son   
Al. = Afdelingsleider (Emiliusschool)  
Mw. = Medewerker  
A.M.Z. = Afdeling Medische Zorg  
A.V.T. = Assistente met Verpleegkundige Taken (Emiliusschool) 
P.B. = Persoonlijk Begeleider 
 
Bijlagen:  
 
Bijlage 1A: Voorbeeldformulier  uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen bij interne 

leerlingen 
Bijlage 1B:  Voorbeeldformulier voor opdracht voorbehouden handeling bij externe 

leerlingen 
Bijlage 2: Voorbeeldformulier individuele bekwaamheidsverklaring. 
Bijlage 3:  Lijst van handelingen waarvoor uitvoeringsverzoek van de arts nodig is en   

waarvoor bekwaamheidsverklaring wordt verleend en door wie de handelingen 
mogen worden uitgevoerd. 
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2A. Procedure voor uitvoering/hantering voorbehouden handelingen. 

 Katheteriseren  

 Vingerprik voor glucose bepaling in het bloed 

 Insuline bijspuiten d.m.v. insulinepen 

 Ontluchten via de anus 

 Terugplaatsen/vervangen mickey. 
 
 
 
 
         
    
           

Interne leerlingen    Externe  leerlingen 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
(*)bestaande uit o.a. het zorgdragen voor voldoende gekwalificeerd personeel (zo nodig 
cursus via A.M.Z. afspreken), toezicht/controle op de uitvoering  

BEHANDELEND ARTS  
stelt noodzaak voorbehouden 
handeling vast.  

BEHANDELEND ARTS/AVG 
- draagt zorg voor een 

uitvoeringsverzoek 
voorbehouden handeling (zie 
bijlage 1A). 

- A.M.Z. stuurt dit formulier op 
naar  A.V.T.  

- Zij dragen zorg voor 
verspreiding: origineel in 
leerling dossier en een kopie in 
de medische map in de klas  en 
in de map “voorbehouden 
handelingen” bij A.V.T. 

A.V.T. onder supervisie van Al. 
- Zorgt voor en/of delegeert  

uitvoering (*). 

 

BEHANDELEND ARTS:  
- bewaakt resultaat en  

noodzaak van voorbehouden  
handelingen  

- draagt zorg voor evt. herindicatie 
(schriftelijk) 

BEHANDELEND ARTS 
- draagt zorg voor een 

opdrachtenformulier 
voorbehouden handeling (zie 
bijlage 1B). 

- ouders ondertekenen voor 
akkoord 

- ouders sturen dit formulier op 
naar A.V.T. 

- Zij dragen zorg voor 
verspreiding: origineel in 
leerling dossier en een kopie in 
de medische map in de klas  en 
in de map “voorbehouden 
handelingen” bij A.V.T. 

-  

A.V.T. onder supervisie van Al. 
- Zorgt voor en/of delegeert  

uitvoering (*). 
 

 

Ouders worden 
verantwoordelijk gehouden 
voor  contact met de 
behandelend arts 
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2B. Procedure voor uitvoering/hantering risicovolle handelingen. 

 Toedienen van medicatie (oraal, zetpillen, via sonde, zalf/crèmes, 
pufjes/vernevelen) 

 Toedienen van (sonde)voeding handmatig of met een pomp 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interne leerling    Externe leerling   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
(*)bestaande uit o.a. het zorgdragen voor voldoende gekwalificeerd personeel (zo nodig 
cursus via AMZ afspreken), toezicht/controle op de uitvoering  

BEHANDELEND ARTS / 
DIEËTISTE 
stelt noodzaak risicovolle 
handeling vast en schrijft voor 
wat, hoeveel en hoe vaak. 

P.B( persoonlijk begeleider) 
- draagt zorg voor een 

Toestemmingsformulier, indien 
nog niet getekend (zie bijlage 
medicatieprotocol ) en geeft dit 
formulier af aan de klas of aan 
A.V.T.  

- A.V.T. draagt zorg voor 
verspreiding: origineel in 
leerling dossier en een kopie in 
de medische map in de klas en 
in de map 
“toestemmingsformulieren” bij 
A.V.T. 

- PB- zorgt dat er altijd een  copy 
van actuele toedien/aftekenlijst 
(voor medicatie) in de 
medicatiebox van de leerling 
zit.  

- PB zorgt dat er altijd een 
actuele toedienlijst voor de 
sondevoeding aanwezig is. 

OUDERS / VERZORGERS 
- dragen zorg voor een  

Toestemmingsformulier, indien 
nog niet getekend (zie bijlage 
medicatieprotocol.) en geeft dit 
formulier af aan de klas of aan 
A.V.T.  

- A.V.T. draagt zorg voor 
verspreiding: origineel in 
leerling dossier en een kopie in 
de medische map in de klas  en 
in de map 
“toestemmingsformulieren” bij 
A.V.T. 

- Ouders / verzorgers zorgen dat 
er altijd een (copy van) actuele 
toedienlijst aanwezig is. 

- Ouders / verzorgers zorgen dat 
er altijd een actuele toedienlijst 
voor de sondevoeding 
aanwezig is. 

A.V.T. onder supervisie van Al. 
- Zorgt voor en/of delegeert  

uitvoering (*) 

 

A.V.T. onder supervisie van Al. 
- Zorgt voor en/of delegeert  

uitvoering (*) 

 

BEHANDELEND ARTS:  
- bewaakt resultaat en  

noodzaak van risicovolle 
handelingen  

- draagt zorg voor evt. herindicatie 
(schriftelijk) 

Ouders worden 
verantwoordelijk gehouden 
voor  contact met de 
behandelend arts / diëtiste 
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3A.  Standaardprocedure voor het afgeven  van een bekwaamheidsverklaring voor 
het uitvoeren van voorbehouden handelingen. 

 Katheteriseren  

 Vingerprik voor glucose bepaling in het bloed 

 Insuline bijspuiten dmv insulinepen 

 Ontluchten via de anus 

 Terugplaatsen/vervangen mickey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

nee 
ja 

     
 nodig 

  
 
   

 niet nodig 
 

 
 

vol 
doende 
 

 
onvoldoende 

wel     
        

 
niet 

 
 
wel 

 
 
 
 
 
 
1x per jaar worden A.V.T. getoetst op theorie en praktijk door A.M.Z 

Al. stelt noodzaak 
bekwaamheidsverklaring vast.  

A.V.T. onder supervisie van 
Al. dient verzoek in voor  
bekwaamheidsverklaring bij 
A.M.Z.  

A.M.Z. gaat na of A.V.T. op de 
hoogte is van de theoretische 
aspecten.  

A.V.T. leert praktische 
vaardigheden conform afspraak.   

A.M.Z. toetst praktische 
vaardigheden conform protocollen. 
 
 
A 

A.M.Z. en A.V.T. maken 
afspraken over aanleren 
praktische vaardigheden  

A.M.Z.: Geeft positief advies 
m.b.t.  kennis en vaardigheden 
aan de A.V.G.   

A.V.G.: Besluit al dan niet tot 
geven bekwaamheidsverklaring 

A.V.G.  geeft  getekende 
bekwaamheidsverklaring aan 
verpleegkundige A.M.Z.  A.V.G. bespreekt reden met 

A.V.T. en verwijst door voor 
passend vervolg 

A.M.Z. verzorgt 
cursus  

A.M.Z. beoordeelt noodzaak 
aanleren praktische 
vaardigheden.   

Al. informeert bij A.V.T. naar 
bereidheid 

Verpleegkundige A.M.Z. geeft 
origineel aan A.V.T., A.V.T. 
zorgt voor het juist opbergen 
van de verklaring in de map 
bekwaamheidsverklaringen 
personeel. 



 
Pagina 6 van 8 

Vastgesteld september 2015 
Zie voor formulieren op de site van de Emiliusschool onder het kopje ‘Praktische informatie’ 

 
 

 
3B.  Standaardprocedure van het afgeven  van een Bekwaamheidsverklaring voor 

het uitvoeren van risicovolle handelingen. 

 Toedienen van medicatie (oraal, zetpillen, via sonde, zalfjes/crèmepjes, 
pufjes/vernevelen) 

 Toedienen van (sonde)voeding handmatig of met een pomp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 

 
vol 
doende 
 

onvoldoende 
 

 
     

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al. stelt noodzaak 
bekwaamheidsverklaring vast.  

A.V.T. onder supervisie van 
Al. dient verzoek in voor  
(herhalings)cursus bij A.M.Z.  

A.M.Z. verzorgt theorie cursus  

Mw. leert praktische vaardigheden 
conform afspraak   

Mw. maakt afspraak met A.V.T. 
voor toetsen praktische 
vaardigheden conform protocol 
 
 
A 

A.V.T. en Mw. maken 
afspraak over het aanleren 
praktische vaardigheden  

A.V.T. geeft positief advies 
m.b.t. vaardigheden aan A.M.Z.   

A.M.Z. geeft positief advies 
m.b.t kennis en vaardigheden 
aan A.V.G. 

A.V.G. geeft  getekende 
bekwaamheidsverklaring aan 
verpleegkundige A.M.Z.  
 

A.V.T. onder supervisie van 
A.L informeert bij Mw naar 
bereidheid 

Verpleegkundige A.M.Z. geeft 
origineel aan A.V.T., A.V.T. 
zorgt voor het juist opbergen 
van de verklaring in de map 
bekwaamheidsverklaringen 
personeel en geeft een kopie 
aan Mw. voor in de medische 
map van de klas 
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4. Bijlage. 
 
 
 
 

Opdrachtformulier voorbehouden handeling bij externe leerling  
 

 

 

 

Ondergetekende, behandelend arts, geeft bij deze opdracht aan medewerkers van de 

Emiliusschool, die in het bezit zijn van een daartoe geldige Bekwaamheidsverklaring, om volgens 

de richtlijnen uit te voeren:  

 

 

 

 (aard van de handeling)  :……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 (frequentie en evt. dosering) :………………………………………….. ………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bij:  

 (naam leerling)    :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 (geboortedatum)   :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 (datum)    :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 (datum herziening opdracht) :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leest u eerst de bijgaande procedurebeschrijving ‘Voorbehouden en risicovolle medische handelingen voor 
de Emiliusschool’. 

Handtekening behandelend arts,, 
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Lijst van handelingen waarvoor uitvoeringsverzoek van de arts nodig is en waarvoor 
bekwaamheidsverklaring wordt verleend en door wie de handelingen mogen worden 
uitgevoerd. 
 
 
Uitgangspunten: 
     - De situatie op de Emiliusschool moet werkbaar blijven en het moet niet nodig zijn om 

voor ieder handeling terug te vallen op een verpleegkundige van de  Afdeling Medische 
Zorg.   

     - De lijst is een actuele lijst van (mogelijke ) handelingen bij leerlingen die de school 
bezoeken. De lijst wordt aangevuld met handelingen die, in de loop der tijd actueel 
worden. 

 
Doel:  

Duidelijkheid verschaffen omtrent welke disciplines binnen de Emiliusschool  voorbehouden 
en risicovolle handelingen mogen verrichten. 

 
 
     In onderstaand schema staat wie welke handeling(en) mogen verrichten. 

 
 

Voorbehouden 
Handeling 

Risicovolle 
Handeling 

Wie 

Verwijderen/verwisselen 
Mickey 

 A.V.T. 

Katheteriseren van een vrouw 
 

 A.V.T. 

Katheteriseren van een man 
 

 A.V.T 

D.m.v. een vingerprik bepalen 
van bloedsuikerwaarde 

 A.V.T. 

Toedienen van insuline d.m.v. 
insulinepomp/insulinepen 

 A.V.T. 

Ontluchten via de anus 
 

 A.V.T. 

 Ontluchten via de mickey A.V.T. + personeelsleden 
die bekwaam zijn 

 Toedienen van voeding 
middels Mickey/PEGsonde 

A.V.T. + personeelsleden 
die bekwaam zijn 

 Toedienen van medicijnen 
middels Mickey/PEGsonde 

A.V.T. + personeelsleden 
die bekwaam zijn 

 Toedienen van voeding 
middels neus-maag sonde 

A.V.T. + personeelsleden 
die bekwaam zijn 

 Toedienen van medicatie 
middels neus-maag sonde 

A.V.T. + personeelsleden 
die bekwaam zijn 

 Medicatie toedienen A.V.T. + personeelsleden 
die bekwaam zijn 

 Noodmedicatie toedienen A.V.T. + personeelsleden 
die bekwaam zijn 

 

 


