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PROTOCOL MEDICATIETOEDIENING EMILIUSSCHOOL 

Dit protocol is een aanvulling op de “procedurebeschrijving Voorbehouden en Risicovolle 
Medische Handelingen voor de Emiliusschool”. Verder is het nodig om het beheer en het 
toedienen van medicatie vast te leggen. Aan de ene kant om de verantwoordelijkheden van 
de medewerkers en ouders duidelijk vast te leggen en aan de andere kant om de 
medewerkers te beschermen door de taken en bevoegdheden af te bakenen.  
 
De opbouw van dit protocol is als volgt:  
Eerst worden verantwoordelijkheden en afspraken beschreven. Hierna het beheer, 
bewaren en het uitzetten van de medicatie en tot slot volgt de beschrijving voor de 
toediening.  
 

Verantwoordelijkheden.  

 De Bestuurder van de Emiliusschool is eindverantwoordelijk voor het medicatiebeleid 
en bewerkstelligen dat dit overeenkomstig wettelijke regels en normen wordt 
uitgevoerd. Het is de taak van het management om te zorgen dat er in de organisatie 
een goede structuur is voor het medicatiebeleid en dat deze op de juiste wijze wordt 
geïmplementeerd.  

 De bevoegdheid tot het toedienen van medicatie is geregeld in overeenstemming met 
de wet BIG.  
De wet BIG maakt een onderscheid tussen risicovolle en voorbehouden handelingen. 
Een voorbehouden handeling is een medische handeling waarbij door ondeskundig 
handelen sprake kan zijn van onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van de 
cliënt. Deze handeling mag alleen gedaan worden door een beperkt aantal 
zelfstandig, bevoegde beroeps-beoefenaren. Een voorbehouden handeling mag, 
nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan, uitgevoerd worden door de assistente 
met verpleegkundige taken (a.v.t.) en in uitzonderlijke gevallen door bekwaam 
klassenpersoneel in opdracht van een bevoegde arts na, op basis van scholing, 
getoonde bekwaamheid. Bijvoorbeeld het toedienen van medicatie per injectie of 
katheter is een voorbehouden handeling.  
Het toedienen van medicatie (oraal, rectaal of via sonde) is een risicovolle handeling. 
Deze kan door alle medewerkers worden uitgevoerd na, op basis van scholing of  

 instructie, getoonde bekwaamheid. .  
De wet heeft niet alle risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden. 
Als een behandeling in de wet NIET als voorbehouden is omschreven wil dit 
echter niet zeggen dat de desbetreffende handeling zonder risico's is en geen 
deskundige en zorgvuldige uitvoering behoeft. Beroepsbeoefenaren moeten 
steeds de nodige zorgvuldigheidseisen in acht nemen bij het uitvoeren van 
risicovolle handelingen.  

 Voor de thuiswonende of elders wonende cliënten zijn de ouders/verzorgers ten allen 
tijde verantwoordelijk voor het meegeven van de medicatie en de informatie daarover 
richting Emiliusschool. De ouders/verzorgers geven toestemming voor het toedienen 
van medicatie. Bovenstaande moet vastgelegd worden bij intake, vóór plaatsing 
middels het invullen en ondertekenen van het Toestemmingsformulier. Het origineel 
wordt bewaard in het centraal dossier. De assistente met verpleegkundige taken 
ontvangt een kopie van dit formulier. Zij zorgt ervoor dat dit in de medische map in de 
klas komt. 

 Indien enige tijd na opname of plaatsing sprake is van gebruik medicatie en er is nog 
geen toestemmingsformulier ingevuld, dan dient de assistente met verpleegkundige 
taken hiervoor zorg te dragen. De assistente met verpleegkundige taken zorgt ervoor 
dat het origineel opgenomen wordt in het leerling dossier boven en een kopie in de 
medische map in de klas. 

 Voor de cliënten die op Zonhove wonen, is de leefgroep verantwoordelijk voor het 
meegeven van de medicatie en een kopie van de originele door de apotheek 
verstrekte toedienlijst/aftekenlijst naar de klas van de leerling binnen de 
Emiliusschool.  
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Afspraken.  

Afspraken voor leerlingen van de Emiliusschool. 
 Middels een zogenaamd Toestemmingsformulier, kan de ouder/verzorger vragen om 

medicatietoediening voor bepaalde tijd over te nemen op de Emiliusschool. 
 Ouders dienen  een toedienlijst (digitaal) in te vullen, op deze toedienIijst wordt 

duidelijk aangegeven hoe groot de meegegeven voorraad is.  

 Zonhove en Emiliusschool verstrekken aan iedere leerling die medicatie gebruikt op 
school een specifieke medicatiebox. In deze box wordt de nodige medicatie 
meegegeven met een, voor interne leerlingen, (kopie van de) door de apotheek 
verstrekte  actuele toedienlijst/aftekenlijst. Op de box staat de naam/ 
geboortedatum/ groep (interne leerlingen) en een pasfoto. 

 De Emiliusschool verstrekt aan iedere leerling die noodmedicatie gebruikt een 
etuitje, voorzien van naam, adres en foto. In het etuitje zit ook een kopie van het 
actuele epilepsieprotocol en een aftekenlijst specifiek voor de noodmedicatie.) 

 De medicatie wordt aangeleverd in een baxterzakje (hierop staat voor wie het is, tijd 
van inname, naam van de medicatie, hoeveelheid medicatie en hoe het medicijn er 
hoort uit te zien) indien geen baxterzakje dan duidelijk herkenbaar en traceerbaar in 
b.v. een doordrukstrip. 

 Ouders/verzorgers geven alle veranderingen in medicatie schriftelijk door aan de 
klas middels een (digitaal) ingevulde toedienlijst. 

 Als er medicatie vergeten wordt mee te geven, dan heeft de assistente met 
verpleegkundige taken de taak om samen met ouders/verzorgers af te stemmen 
wat er gedaan wordt en samen met de klas een voorvallen registratieformulier in 
te vullen. 

 

Afspraken voor cliënten die op Zonhove wonen.  

 De medewerkers van Zonhove werken volgens het "Protocol Medicatievoorziening 
woonvormen locatie Zonhove" .  

 De zorgcoördinator van de leefgroep zorgt voor een kopie van de actuele 
toedienlijst/aftekenlijst in de medicatiebox.   

 De baxtermedicatie (medicatie in zakje) wordt voor 1 dag meegegeven in de door 
Zonhove verstrekte medicatiebox. “Zonodig” medicatie wordt ook in de medicatiebox 
meegegeven.  

 De noodmedicatie zit in het daarvoor door Zonhove verstrekte etuitje voorzien van 
naam, groep en foto. In het etuitje zit ook een kopie van het actuele 
epilepsieprotocol. 
 

Beheer en bewaren van medicatie. 

 Er is een afsluitbare ruimte, kast of doos voor het bewaren van de medicatie. Deze 
ruimte voldoet aan de eisen die aan de medicatie gesteld worden wat betreft 
temperatuur, vochtigheid, licht. De medicatiebox word hierin bewaard. 

 De medicatievoorraad is beperkt tot de voorraad voor 1 dag of voor maximaal 1 
maand en betreft alleen die medicatie die op school wordt gebruikt of toegediend.  

 Het medicijn moet traceerbaar zijn en is voorzien van een etiket, waarop, naam van 
de leerling, geboortedatum, naam van het medicijn, dosering, sterkte, vorm, kleur, 
toedieningsvorm en vervaldatum. Bij voorkeur wordt de medicatie geleverd in een 
baxterzakje. 
Als de medicatie in een cassette meegegeven wordt dan moet deze informatie 
achterop de cassette vermeld worden, er moet ook een pasfoto van de leerling 
op de cassette zitten. 

 Per klas is er één persoon verantwoordelijk voor het beheer. Deze controleert een 
keer per maand of er voldoende voorraad is en of de houdbaarheidsdatum van de  
medicijnen niet verstreken is. 

 De actuele (door de apotheek verstrekte) toedien/aftekenlijst  wordt bewaard in de 
medicatiebox.  

 De voorraad zonodig/nood medicatie wordt door de assistenten met 
verpleegkundige taken gecontroleerd op houdbaarheid.  
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Het uitzetten van medicatie.  

 Als basis dient er een actuele (door apotheek verstrekte)  toedien/aftekenlijst te 
zijn waarop wordt aangegeven welke medicatie aan wie moeten worden 
toegediend. Indien de apotheek een dergelijke lijst niet levert dient er een 
(digitaal) ingevulde toedienlijst aanwezig te zijn. 

 De informatie op de verpakking/ op het baxterzakje moet vergeleken worden met de 
actuele (door apotheek verstrekte) toedien/aftekenlijst. 

 
Het toedienen van medicatie.  

 De medewerker dient voorafgaand aan het toedienen van medicatie een gedegen 
instructie te krijgen hoe de handeling(en) uitgevoerd moeten worden. Het naar 
tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een 
bekwaamheidsverklaring.  

 De medewerker is verantwoordelijk voor eigen handelen bij het toedienen van de 
medicatie.  

 Er wordt gewerkt volgens instructies voor het toedienen van de medicatie. Dit betreft 
instructies voor het toedienen per sonde, druppels, oplossingen, dranken, inhalatie, 
oraal, rectaal of op de huid.  

 De medewerker is op de hoogte van wijze van toedienen, werking en bijwerkingen 
van de toe te dienen medicatie.  

 De medewerker controleert de juistheid van de medicatie aan de hand van de actuele 
(door apotheek verstrekte) toedien/aftekenlijst of de (digitaal) door de 
ouders/verzorgers ingevulde aftekenlijst uit de medicatiebox die voorzien is van naam, 
geboortedatum, pasfoto en groep in geval van interne leerling of klas in geval van een 
externe leerling. De controle houdt in: juiste cliënt, juiste medicatie, juiste dosis, juiste 
tijdstip en juiste wijze van toedienen.  

 Na het toedienen moet dit afgetekend worden op de actuele (door apotheek 
verstrekte) toedien/aftekenIijst die in de medicatiebox zit. 

 Ook het toedienen van zonodig/noodmedicatie wordt op de daarvoor bestemde 
toedien/aftekenlijst afgetekend. Deze is te vinden in de noodmedicatie etui.  

 Bij het toedienen van noodmedicatie worden de gemaakte afspraken gevolgd. 
Bijv. afspraken m.b.t. epilepsie. Bij epilepsie is het epilepsieprotocol leidend. 

 
Melden en registreren van fouten.  

 Bij spoedgevallen wordt er direct contact opgenomen met de arts van Zonhove. Indien de 
arts niet aanwezig is wordt Afdeling Medische Zorg of 112 gebeld.  

 Bij fouten in de toegediende medicatie worden ouders en of leefgroep meteen op de 
hoogte gebracht en om advies gevraagd door de assistente met verpleegkundige 
taken. Indien ouders en of leefgroep niet bereikbaar zijn wordt de arts van Zonhove, of 
bij externe leerlingen die niet bekend zijn bij de arts van Zonhove de eigen huisarts om 
advies gevraagd. Er word ten alle tijden een voorvallen registratie formulier ingevuld 

 Wanneer er verkeerde medicatie gegeven wordt, dient altijd een voorvallen 
registratieformulier ingevuld te worden. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
            


