Protocol* Leerling wordt ziek op school
Regelmatig komt een leerling ’s morgens gezond op school en krijgt het tijdens de schooluren last
van hoofd-, buik-, of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door een insect gestoken worden.
In zijn algemeenheid is de school** niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De grootst
mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek
is, naar huis moet. De school zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de
ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen,
wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, etc.?).
Ook wanneer een school inschat dat de leerling bij een eenvoudig middel gebaat is, is het gewenst
om altijd eerst contact te zoeken met de ouders. De leerling belt met de ouders.
School vraagt daarna toestemming aan de ouders om een bepaald middel te mogen verstrekken.
Wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken
zijn, blijft de leerling op school. De leerling kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar
toezicht is. Medicijnen worden alleen in overleg met ouders verstrekt.
Daarnaast moet ingeschat worden of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden.
Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Zo kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn
een uiting zijn van een veel ernstiger ziektebeeld.
Het blijft zaak de leerling voortdurend te observeren.
Waarop letten: • Toename van pijn • Misselijkheid/braken • Verandering van houding (bijvoorbeeld
inkrimpen) • Verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur) • Verandering van
gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid)
Realiseert je dat je geen arts bent en raadpleeg, bij twijfel, altijd een (huis)arts. Dit geldt uiteraard
ook wanneer de pijn blijft of de situatie verergert. De zorgvuldigheid moet hierbij in acht worden
genomen.
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