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Medicatieformulier : toedienen medicatie op school  
 
Uit het schoolreglement:  
Artikel 42 

§ 1  De school1 dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. 
Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 

  
§ 2 De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. 

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 1. ouders een schriftelijke verklaring afgeven waarin opgenomen wordt dat het kind medicatie nodig heeft én die omwille van medische redenen tijdens de schooluren 
dient te worden toegediend . De ouders blijven hierbij de eindverantwoordelijken.  

2. die is voorgeschreven door een arts én die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend .  
 

Om een aanvraag in te dienen kan u gebruik maken van onderstaande strookjes.  
 
Ondergetekende ……………………………………. (pleeg)ouder van ……………………………… …………… uit klas ………………………...vraagt 
aan de leerkracht om het hiernavolgende geneesmiddel toe te dienen aan zijn/ haar kind ( naam van het kind ook noteren op de medicatie aub) .  
Naam van de geneesmiddelen + dosering:  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Periode van toediening: ………………………………………………. ( begin- en einddatum) 
Naam/ adres en telefoonnummer van de behandelende arts: ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 
Handtekening (pleeg)ouders en datum, 
 
 

Ondergetekende ……………………………………. (pleeg)ouder van ……………………………………….uit klas ……………………………... vraagt 
aan de leerkracht om het hiernavolgende geneesmiddel toe te dienen aan zijn/ haar kind. (naam van het kind ook noteren op de medicatie aub) .  
Naam van de geneesmiddelen + dosering:  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Periode van toediening: ………………………………………………. ( begin- en einddatum) 
Naam/ adres en telefoonnummer van de behandelende arts: ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 
Handtekening (pleeg)ouders en datum, 
 
 

 
Ondergetekende ……………………………………. (pleeg)ouder van …………………………………………uit klas …………………………… vraagt 
aan de leerkracht om het hiernavolgende geneesmiddel toe te dienen aan zijn/ haar kind. (naam van het kind ook noteren op de medicatie aub) .  
Naam van de geneesmiddelen + dosering:  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Periode van toediening: ………………………………………………. ( begin- en einddatum) 
Naam/ adres en telefoonnummer van de behandelende arts: ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 
Handtekening (pleeg)ouders en datum, 
 
 

                                                 
1 Alle mensen (personeelsleden, middagtoezichters, ….) op school die verantwoordelijk zijn voor de kinderen  
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Tracht te vermijden dat uw kind medicatie moet nemen tijdens de schooluren!  
Er moet één fiche per kind ingevuld worden. 
Op de medicatie moet duidelijk de naam van het kind genoteerd worden. 
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