Bijlage 5

Sint-Johannaschool
Torenstraat 30
2160 Wommelgem
tel 03/353.78.28
fax 03/354.21.75
sint.johanna@skynet.be
www.sint-johanna.be

Toestemmingsformulier medicatie:
Mijn kind wordt ziek
tijdens meerdaagse uitstappen

NAAM : _________________________________
KLAS : __________________________________
GEBOORTEDATUM : ______________________

Vóór elke meerdaagse uitstap in te vullen en te ondertekenen door de ouders/voogd
van de minderjarige leerling.

Op meerdaagse uitstappen kan het, ondanks het terughoudende beleid, toch nodig zijn om een
geneesmiddel aan te reiken wanneer een kind plots ziek wordt.
In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak zal de school de afweging maken of uw kind
gebaat is bij het innemen van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat voorkomt op een door de
schoolarts goedgekeurde lijst. De school houdt een register bij van elk genomen medicijn. Hierop zal
worden aangeduid welk medicijn een leerling op welk tijdstip/in welke dosering heeft ingenomen en onder
wiens toezicht.
Bij ernstige verwondingen of ziekte, alsook wanneer er geen beterschap waarneembaar is na het nemen
van het medicijn, zal ter plaatse een dokter geconsulteerd worden. In dit geval zullen de ouders ingelicht
worden.
In onderstaand overzicht zijn de eenvoudige, algemeen gangbare geneesmiddelen opgesomd die
eventueel aan zieke leerlingen aangereikt kunnen worden. Gelieve zo nauwkeurig mogelijk in te vullen
welke van deze medicijnen in voorkomend geval aan uw kind gegeven mogen worden.

Mijn kind mag onderstaande medicijnen toegediend krijgen, indien het zich onverwacht ziek meldt tijdens
meerdaagse uitstappen (schrappen wat niet past):
Door de school te verstrekken in geval
van…

Naam geneesmiddel

Akkoord van ouders

(dosering volgens bijsluiter)
Medica junior

Keelpijn

Ja / Neen

Enterol

Diarree

Ja / Neen

Perdolan voor kinderen

Pijn / koorts (Paracetamol)

Ja / Neen

Hiroduid

Blauwe plekken

Ja / Neen

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de meerdaagse
uitstap ook persoonlijke medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf het speciale
aanvraagformulier in te vullen (bijlage 1).
De bijsluiters van deze geneesmiddelen kan u raadplegen via onze schoolwebsite.
(downloads – algemene informatie)

Datum:

Handtekening:

