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Bijlage 4 Hoe te handelen bij een calamiteit  
 
Richtlijnen en vastgelegde gegevens  
 
indien zich calamiteiten voordoen  
ten gevolge van het toedienen van medicijnen  
of het uitvoeren van een medische handeling bij een kind. 
 
Richtlijnen, hoe te handelen bij een calamiteit ten gevolge van  
 
a. het toedienen van medicijnen aan een kind  
b. het uitvoeren van een medische handeling  
 
 
* de leerkracht laat het kind niet alleen, maar blijft het kind observeren  
* de leerkracht probeert het kind gerust te stellen  
* hij/zij waarschuwt een volwassene voor hulp of laat een kind een volwassene 
ophalen, waarbij hij/zij het kind duidelijk instrueert wat het tegen de volwassene 
moet zeggen  
* de leerkracht/de te hulp geschoten volwassene belt de huisarts en/of de 
specialist van het kind  
* indien door de leerkracht de situatie ernstig wordt ingeschat of bij twijfel, belt 
hij/zij direct het alarmnummer 112  
* de leerkracht geeft nauwkeurig aan huisarts/specialist/112 door n.a.v. welk 
medicijn of medische handeling zich een ernstige situatie voordoet en/of welke 
fout is gemaakt en welke reactie het kind vertoont  
* de leerkracht belt de ouders of b.g.g. hun door de ouders aangewezen 
vertegenwoordiger  
* de leerkracht meldt aan de ouders/vertegenwoordigers :  
- wat er is gebeurd  
- welke professionele hulp (arts/specialist/112) is ingeschakeld  
- wat, zover bekend, door deze professionele hulpverleners is gedaan  
- naar welk ziekenhuis het kind, in geval van opname, is vervoerd  
 
 
 

 

 

 

Volgende blad invullen  
 



 

 

 
* Relevante gegevens die in ieder geval worden vastgelegd :  
 
- naam van het kind :   __________________________________ 
 
- de geboortedatum :   __________________________________ 
 
- adres :    __________________________________ 
 
- telefoonnummer(s)  
van de ouders/vertegenwoordigers (thuis) :  ______________________ 
 
 
- telefoonnummer(s)  
van de ouders/vertegenwoordigers (werk) :  ______________________ 
 
 
- naam, adres van de huisarts :   ______________________ 
telefoonnummer huisarts :    ______________________ 
 
- naam specialist :     ______________________ 
telefoonnummer specialist :    ______________________ 
 
- medicijnen zijn nodig voor  
(ziekte benoemen/beschrijven) :  ____________________________  
 
 
- naam van het medicijn/de medicijnen :  ______________________ 
 
 
- tijdstip(pen) van toediening :  ____________________________ 
 
 
- medicijn(en) mag/mogen alleen worden toegediend in volgende situatie(s) :  

_________________________________________________________ 
 
 
- dosering :     ____________________________ 
 
- wijze van toedienen :   ____________________________ 
 
- wijze van bewaren :    ____________________________ 
 
- vervaldatum :    ____________________________ 
 
- controle op vervaldatum door  
(naam + functie vermelden) :  ____________________________ 
 
 


