
 

 

 

 

Lijst voorbehouden en risicovolle medische 
handelingen in het onderwijs 
 

De PO-Raad publiceerde reeds twee protocollen omtrent medisch handelen. In de praktijk is 
het raadzaam gebleken om onderscheid te maken tussen voorbehouden medische 
handelingen en risicovolle handelingen. Hierbij treft u een memo en een lijst met 
voorbehouden en risicovolle medische handelingen. 

 

Het gaat om handelingen die kunnen voorkomen bij verschillende groepen leerlingen: 

• Leerlingen met een chronische ziekte: dat kan gaan om diabetes, epilepsie, astma, 
cystic fibrose, allergie, oncologie et cetera. 

• Leerlingen met een lichamelijke beperking: dit betreft leerlingen met neurologische 
aandoeningen zoals; spina bifida, spierziekten, spasticiteit et cetera. 

• Leerlingen die incidenteel medicatie en /of zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze 
ziek worden op school. 

 
Verschil voorbehouden of risicovolle handelingen 

• Voorbehouden handelingen zijn handelingen voorbehouden aan een zelfstandig 
beroepsbeoefenaar in de individuele gezondheidszorg. Deze handelingen hebben  
een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van een zorgvrager bij ondeskundige 
uitvoering. Deze handelingen mogen dus niet worden uitgevoerd door een leraar. 

 
• Daarnaast zijn er een aantal handelingen die als risicovol kunnen worden 

aangemerkt. Voor risicovolle handelingen geldt dat de zorgverlener (dat kan dus ook 
de leraar zijn) bekwaam moet zijn voordat hij de handeling mag verrichten. 

 
Hieronder worden verschillende typen handelingen nader uitgewerkt: 

1. Voorbehouden handelingen 

 
• Heelkundige handelingen (bijvoorbeeld hechten) 
• Verloskundige handelingen 
• Endoscopieën verrichten 
• Verrichten katheterisaties 
• Geven van injecties 
• Verrichten puncties 
• Onder narcose brengen 
• Gebruik maken van radioactieve stoffen 

 



 

 
Voorbeeld van een voorbehouden handeling:  
 
Toedienen van Glucogen bij lage bloedsuiker 

• Het betreft het geven van injecties 
• Niet door leerkrachten uit laten voeren, uitvoeringsverzoek van de arts nodig! 
• Andere oplossing zoeken ( thuiszorg, ouders of door ouders geïnstrueerde 

personen)  
 

Uitzondering: 
• Het toedienen van de Epipen is echter een levensreddende handeling, dus 

school is net als iedere burger verplicht om deze uit te voeren.  
 

 

2.   Risicovolle handelingen 
 

• Geven van medicatie 
• Toedienen van zuurstof 
• Verzorgen van tracheostomie 
• Geven van sondevoeding 
• Toedienen van klysma / rectiole 
• Uitzuigen mond en keelholte 

 
Voorbeeld van een risicovolle handeling: geven van medicatie bij epilepsie 
(noodmedicatie) 
 

• Orale medicatie toedienen  
• Protocol opstellen (wie, wanneer, hoe) 
• Instructie leerkracht 
• Uitvoeringsverzoek en bekwaamheidsverklaring 
• Handelen volgens protocol 

 

 
 
 


