MEDISCH ATTEST GENEESMIDDELEN IN DE KLINKER
ZIE 8 INSTRUCTIES ACHTERZIJDE

Naam leerling:
………………………………………….……………………………………………………..
Leefgroep / Klas: ………………
Adres – Torenstraat 62- 3110 Rotselaar
Naam geneesheer: …………………………………………………………….……
Adres geneesheer: ………………………………………………………………….
Telefoon geneesheer: .……………………………………………………………..
Omschrijving geneesmiddel dat moet worden toegediend:
……………………………………………………………..……………………………………
Tijdstip & frequentie & dosering:
………..………………………….……………………………………………………………..
“De toediener kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk worden gesteld voor het
verkeerdelijk toedienen of voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van
het toedienen van het geneesmiddel”

Voor akkoord,
Handtekening ouders

de aanvragers:
Handtekening geneesheer
+ STEMPEL
+ DATUM

ATTEST GENEESMIDDELEN IN DE KLINKER
1. In de DE KLINKER mogen de kinderen geen geneesmiddelen tijdens de
schooluren innemen.
2. Hiervan kan echter worden afgeweken als ouders én geneesheer het
document op de achterzijde van dit bericht volledig invullen en via het
kind bezorgen aan de leerkracht.
3. Alleen nadat de leerkracht dit document ontvangen heeft, mag het
geneesmiddel tijdens de schooluren onder toezicht worden ingenomen.
4. Daarbij zal de leerkracht enkel de instructies van de geneesheer mogen
volgen.
5. Geneesmiddelen moeten worden afgegeven aan de leerkracht.
6. Dit telt voor alle geneesmiddelen, dus ook voor Relatine, een
zuigtabletje, enz…
7. Behandelingen tegen luizen behoren niet tot de opdracht van de
leerkracht.
8. Ieder kind ontvangt een voorraad van deze attesten.
Sandra Maes
Directie
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