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Amsterdam, december 2017
Beste geïnteresseerde,
Het hoofddoel van de invoering van de wet Passend Onderwijs (aug. 2014) is dat alle kinderen
een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.
In praktijk betekent het dat leerlingen zoveel mogelijk onderwijs volgen op een reguliere school
onder het motto: regulier waar mogelijk, speciaal waar noodzakelijk. Voor veel leerlingen zijn in
het kader van passend onderwijs oplossingen gezocht en gevonden om ondanks beperkingen op
welk gebied dan ook regulier onderwijs te blijven volgen. Scholen en hun besturen weten echter
niet altijd raad met verzoeken om medicijnverstrekking of medisch handelen. Angst voor fouten
met als gevolg juridisch getouwtrek speelt een grote rol. Leerlingen kunnen hiervan de dupe zijn.
De vraag is tot hoever een school kan en wil gaan als het om zorg gaat, welke medische
afwegingen meespelen en wat de juridische implicaties kunnen zijn.
Op onze komende studiemiddag met als thema “Spuiten en Slikken op School!?” zal
Nitash Zwaveling-Soonawala, als kinderendocrinoloog verbonden aan het AMC/Emma
Kinderziekenhuis, voorbeelden geven waarbij haar adviezen als arts van doorslaggevende aard
waren om een leerling op een reguliere school te kunnen houden. Lydia Braakman, moeder van
twee kinderen met diabetes type 1 en initiatiefneemster van de Stichting ‘Zorgeloos met Diabetes
naar School’, zal uitleggen wat het schoolgaan zorgeloos maakt voor een leerling met diabetes
en hoe je daar als school samen met ouders en leerling naar toe kunt werken. Ten slotte zal
Annemiek Brugman, jeugdarts verbonden aan GGD Brabant-Zuidoost, de voor de VO-raad en
Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelde handreikingen medicijnverstrekking en medisch
handelen*(voor link zie onderaan volgende blad) toelichten.
Hopelijk lukt het deze middag om de angst voor fouten en juridische claims plaats te laten maken
voor een verruiming van de mogelijkheden om leerlingen binnen het reguliere onderwijs te
houden.
De middag vindt plaats op

Dinsdag 13 februari 2018
Van 15.00 uur tot 16.30 uur
AMC G0-209 (De Costerzaal)
(zaal open van 14.30-17.00)

Jullie zijn van harte welkom!!
Kosten zijn slechts 10 euro. Zie voor het voldoen van dit bedrag het rekeningnummer onder aan
het programma.
Met vriendelijke groeten,
Carla Hendriks, hoofd Educatieve Voorziening Amsterdam, en
Jantien Taams, coördinator St. Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam

Studiemiddag 13 februari 2018
“Spuiten en Slikken op School!?”
AMC zaal G0-209
AGENDA

14.30 uur

Inloop met koffie en thee

15.00 uur

Welkom door de voorzitter van de middag,
Jet van der Jagt, arts Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam en
bestuurslid St. Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam (huisonderwijs
Amsterdam)

15.05 uur

Nitash Zwaveling-Soonawala, kinderendocrinoloog AMC/EKZ, legt
praktijksituaties voor waarbij leerlingen ondanks (mogelijke) behoefte aan
medisch handelen op het reguliere onderwijs moeten kunnen blijven

15.30 uur

Lydia Braakman, moeder van twee kinderen met diabetes type 1 en
initiafiefneemster van de Stichting ‘Zorgeloos met Diabetes naar School’ legt
uit wat het schoolgaan zorgeloos maakt voor een leerling met diabetes en
hoe je daar als school samen met ouders en leerling naar toe kunt werken

15.50 uur

Annemiek Brugman, jeugdarts GGD Brabant-Zuidoost:
“Medisch handelen in de schoolomgeving”
-Handreiking bij besluitvorming over medisch handelen en medicatiebeheer-

16.10 uur

Vragen aan de sprekers en discussie

16.30 uur

Afsluiting

Van 16.30 – 17.00 u zal de zaal nog open blijven om na te praten en wat te drinken

Voor deelname graag uiterlijk 7 februari 2018:
• Doorgeven: Naam en functie aan Jantien Taams j.taams@quicknet.nl
• Overmaken: 10 euro naar bankrekening nr. NL58 INGB 0004 6013 35 t.n.v.
St. Onderwijs Zieke Kinderen Amsterdam ovv studiemiddag 13 februari as.

* deze zijn te vinden via: http://www.voion.nl/publicaties/vo-signaal-medicijnverstrekking-enmedisch-handelen (eerste pdf bestand van boven)

