
 

Medicijnverklaring voor leerlingen (12 tot 16 jaar) van het Erasmiaans Gymnasium    
 

Hierbij verzoek ik, ouder/verzorger van………………………………………..……………. (naam kind), mijn kind 

tijdens de schooltijden op de hieronder beschreven manier een geneesmiddel toe te dienen. De ouder/verzorger 

levert de medicijnen in originele verpakking en op naam van het kind aan.  

 

Het medicijn: …………………………………………………………..………………………………..(naam medicijn)  

 

Het kind krijgt dit medicijn als behandeling voor: 

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

Periode van gebruik:  

 Van: ……………………………  tot: ……………………………… 

 Vanaf:…………………………..  tot nadere opzegging door ouder/verzorger  

Moment van toedienen:  

 Op gezette tijd namelijk: ………………………………………………………………………………………….  

 In bepaalde situaties,namelijk:………………………………………………..………………………….………. 

 (Bij noodsituaties wordt altijd contact opgenomen met de ouder/verzorger en/of de huisarts.) 

 

Wijze van toediening: ……………………………….….……….  (bijv. via mond, neus, oog, oor, huid)  

 

Dosering: …………………………………………………..………  (bijv. aantal druppels, pillen, zalf dik of dun smeren)  

 

Toediening door een medewerker geschiedt alleen op basis van vrijwilligheid. Indien voor toediening speciale 

instructie is vereist, dragen de ouders er zorg voor dat onze medewerker(s) de bekwaamheidsverklaring krijgen van 

een daartoe bevoegd arts of praktijkverpleegkundige. (De school draagt wel zelf zorg voor geïnstrueerde 

medewerkers voor het hanteren van de EpiPen). De ouders bewaken zelf de houdbaarheidsdatum van de medicatie. 

 

Wijze van bewaren: 

  Medicijn wordt ingeleverd en bewaard op school.            Medicijn houdt mijn kind zelf bij zich. 

  Het middel moet in de koelkast bewaard worden:            Ja         Nee  

 

Bijzondere aanwijzingen/eventuele bijwerkingen: (bijv. voor/ tijdens/ na de maaltijd) :  

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

De medewerker (EHBO-er) zal bij twijfel, onduidelijkheid of een noodsituatie contact opnemen met de ouder(s) of 

behandelend arts. 

 

(Mobiele) telefoonnummers: …………………..…………………………………………………………………………...  

 

Behandelend arts:……………………………..……………………….. Telefoonnummer:………………………………  

 

De school is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen en/of gevolgen die optreden als gevolg van 

eventueel onjuist, wel of niet toedienen van bovengenoemde medicijnen. De school verricht geen voorbehouden 

(medisch) handelen. Echter, een ernstige allergische (anafylactische) reactie valt onder een noodsituatie en het 

toedienen van de EpiPen valt dus niet onder dit voorbehouden medisch handelen. 

 

Handtekening rector    Handtekening ouder/verzorger  Hantekening leerling 

 

Naam:     J.P.M. van Hoof  Naam:   ……………………….. 

Datum:    ………………………  Datum:  ……………………….  Datum: …………………. 

 

Dit formulier valt onder het privacyreglement verwerking leerlinggegevens.       oktober 2016                            Inleveren bij de administratie van de school. 


