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Toedienen van medicatie 
 
 

 
Beste ouders, 

 
 

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en 

leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort. 

Van ouders wordt verwacht dat medicatie zo veel mogelijk thuis wordt toegediend. Artsen en 

apothekers zijn hiervan op de hoogte. 

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bv. omdat zijn 

antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, 

diabetes,…) moet nemen… Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen 

toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar. 

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen: 
 

 De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de arts 

en de ouders. Zo’n attest kan je op de schoolwebsite downloaden of op het secretariaat 

afhalen. Op de achterkant van deze brief kan je een voorbeeld vinden. 

 Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. 

 Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en 

ondertekend attest rechtstreeks af op de school. Dus niet via de schooltas of het kind. 

 
Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders. 

Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd. 

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk aan de directeur gemeld worden. 

Dank voor de medewerking. 

Vriendelijke groeten, 
 

Sofie Eggermont 
Directeur 
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Ingeval van toediening van medicatie bij een tijdelijke ziekte waarbij door de arts voorgeschreven medicatie 
in een welomschreven periode nodig is, kunnen de ouders dit attest UITZONDERLIJK zelf invullen en ligt de 
verantwoordelijkheid bij de ouders. 

Handtekening ouder(s) Stempel en handtekening arts 

Tijdstip van toediening op school:……………………………………………………… 

……………………………………………. Bewaringswijze van het geneesmiddel: 

van ............................ tot ……………… (datum) Periode van toediening: 

……………………………………………………… Tijdstip van toediening: 

……………………………………………………… Toedieningswijze: 

……………………………………………………… Dosis: 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

Naam van de medicatie: 

……………………………………………………… Naam van de leerling: 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht / school 
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