Aan: Leden van de vaste kamercommissie Onderwijs

Diabeteszorg op school,
de vrijblijvendheid voorbij
Ruim 350 ouders, grootouders, leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen bij diabetes op
school, vragen u om ervoor te zorgen dat goed passend onderwijs voor kinderen met diabetes niet
langer vrijblijvend is.
In 2014 vroeg de Tweede Kamer de Staatssecretaris van Onderwijs om te werken aan een aantal
knelpunten voor kinderen met diabetes op school. In 2018 concluderen we dat er nog steeds
belangrijke knelpunten zijn voor goede diabeteszorg op school. Ouders krijgen te maken met de
willekeur die voortkomt uit onduidelijkheid over de te verwachten ondersteuning op school. Met
name angst voor aansprakelijkheid bij schoolbesturen, ook als het in de klas prima geregeld is, is
een belangrijke drempel.
Voorbehouden medische handelingen
De ondersteuning voor kinderen met diabetes op school valt uiteen uit twee typen handelingen.
Het eerste betreft voorbehouden medische handelingen, die onder de BIG vallen. Voor kinderen
met diabetes gaat het hierbij om een kleine groep waarbij dit aan de orde is; kinderen die gebruik
maken van een insulinepen voor het toedienen van insuline. In de huidige factsheet (1) die door
het Ministerie van OCW is opgesteld wordt de optie genoemd dat deze handelingen door
onderwijspersoneel als 'prive-persoon' kunnen worden uitgevoerd. Uit juridisch onderzoek (2) blijkt
dat deze optie onvoldoende juridisch is onderbouwd. Scholen blijven huiverig om deze
ondersteuning te bieden.
Oplossing:
– Het ministerie van OCW en VWS komen met een nieuwe uitwerking voor deze situatie, die geen
ruimte laat voor onduidelijkheid voor de aansprakelijkheid.
– Het ministerie van OCW stelt, in samenwerking met de partners uit de praktijk, een voorbeeld
onderwijszorgarrangement op voor de ondersteuning aan kinderen die ondersteuning nodig
hebben bij het gebruik van de insulinepen. Onderdeel hiervan zijn training voor de medewerkers in
bekwaamheid en waar nodig extra handen in de klas.
Overige (medische) handelingen
De meeste kinderen met diabetes op school maken gebruik van een insulinepomp. De
ondersteuning die op school hiervoor nodig is bestaat o.a. uit het doen van een vingerprik en het
(helpen bij) het toedienen van insuline via de insulinepomp. Dit zijn geen voorbehouden medische
handelingen. Met het in acht nemen van de juiste zorgvuldigheidseisen, kunnen deze worden
uitgevoerd door onderwijspersoneel. In lijn met de eerder aangenomen motie dat kinderen met
diabetes niet mogen worden geweigerd op school (3), dient duidelijkheid te komen over de
uitvoering van deze ondersteuning in de klas.
Oplossing:
– Ondersteuning voor kinderen met diabetes op school is ondersteuning die alle scholen moeten
kunnen bieden. Iedere school met een leerling met diabetes heeft de taak om, in samenwerking
met ouders, de ondersteuning op school te organiseren en uit te voeren.
Samenwerkingsverbanden wordt gevraagd om de ondersteuning (vingerprik, toedienen van
insuline via de insulinepomp) op te nemen in de basisondersteuning. Waar nodig wordt een
(tijdelijk) een onderwijszorgarrangement ingezet.
Belangrijk bij deze oplossingen is dat het Ministerie van OCW deze actief uitdraagt, en concrete
handvaten biedt aan schoolbesturen om drempels en angst weg te nemen.

Meer informatie op: www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl
De specifieke documenten zijn hier te vinden:
1. https://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/application/files/7515/2248/1941/online_vrijblijvenheid_02.pdf
2. https://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/application/files/1215/2248/1981/online_blikopdepraktijk_02.pdf
3.
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/Factsheet-Diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs.pdf
4.
https://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/application/files/7715/2579/2461/Advies_diabeteszorg_in_het_primair_en_voortgezet_onderwijs.pdf
5.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31497-133.html

