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Medicijnen op school - Doktersattest 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen wij allereerst stellen dat een ziek kind niet 

thuishoort in de school. 

 

Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat een kind op school 

medicatie moet nemen: omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat de leerling elke dag 

een pilletje moet nemen. 

 

Zonder attest mag niemand op school medicijnen toedienen. Ook niet bij uitzondering.  

 

Leraren zijn niet medisch geschoold en zijn volgens de wet strafbaar als ze dit wel doen.  

Omdat dit toch wel een  belangrijk gegeven is, willen wij u vragen om – als uw kind absoluut 

medicatie moet nemen tijdens de schooluren – volgende regels in acht te nemen:   

- Wanneer uw kind medicatie dient te nemen tijdens de schooluren, dienen de ouders aan 

de school een attest te bezorgen. Een modelformulier vindt u op achterzijde.   

- Op dit attest dient de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring, de toediening 

en de toe te dienen dosis vermeld te worden. 

- Het attest dient steeds ondertekend te zijn door de ouders én de dokter. Indien de 

school géén ondertekend en volledig ingevuld attest heeft ontvangen, kan er geen 

medicatie toegediend worden. 

Een blanco attest kan u steeds verkrijgen op school of via de leerkracht van uw kind. U kan dit 

attest ook downloaden op de website van onze school. 

 

Indien uw kind tijdens de dag ziek wordt op school, zal de school steeds proberen om iemand te 

contacteren zodat het kind kan worden opgehaald en naar huis of familie kan. 

Indien we het nodig achten zullen we met uw kind naar een dokter gaan. In ernstigere gevallen zal 

de school met uw kind naar het ziekenhuis gaan. 

 

 

Dank bij voorbaat voor een vlotte samenwerking, 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

De directie 
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ATTEST MEDICATIE 
 

Naam leerling : 

 

Klas :  

 

dient de volgende medicatie in te nemen tijdens de schooluren :  

 

naam medicatie , vorm medicatie  : 

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

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

tijdstip inname/toediening :  

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

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

hoeveelheid medicatie :  

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

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

wijze van bewaring medicatie : 

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

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

voorzorgen / ongewenste effecten : 

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

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

 

de medicatie dient steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter  te worden 

meegebracht. Het geneesmiddel dient steeds te worden voorzien van een etiket met daarop de 

naam van het kind, de klas en een telefoonnummer van de ouder(s). 

antigifcentrum : tel 070/245 245  

 

naam dokter : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

handtekening dokter : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

       Naam:    Datum:    Handtekening: 

 

 

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

mailto:de.garve@skynet.be
http://www.buso-degarve.be/

