
 

 

Naam en voornaam van de leerling _______________________________________________________ 

 

De school mag en zal op eigen initiatief geen medicatie toedienen.  Bij het verzorgen van eventuele verwondingen mag de 

school enkel reinigen met water of verzachten met een coldpack.  Bij ernstige verwondingen wordt u uiteraard verwittigd 

of een arts geraadpleegd. 

 

Toch beschikt de school over enkele medische verzorgingsproducten die kunnen gebruikt worden indien u hiervoor de 

uitdrukkelijke toestemming geeft.  De toestemming blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden.  U 

kunt uw toestemming altijd intrekken.  U kunt daarvoor contact opnemen met de directie. 

 

Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande het gebruik van bepaalde medische verzorgingsproducten.  

 JA NEEN 

Mogen er specifieke medische verzorgingsproducten gebruikt worden in 

geval van lichte verwondingen op school en indien ja, welke producten 

mogen gebruikt worden? 

  

 

 Diaseptyl – Kleurloos ontsmettingsmiddel 

Reinigt en zuivert de huid (chloorhexidine digluconaat 0,2%) 

 Gebruik bij kleine verwondingen zoals schaaf- of snijwonden, 

na verwijderen splinter,… 

  

 

 Flamigel 

Verzacht en ondersteunt het snel helen van de huid 

 Gebruik bij oppervlakkige brandwonden en oppervlakkige 

open wonden 

  

 

 Calmiderm 

Verlicht en verzacht, draagt bij tot de herstelling van de huid 

 Gebruik bij insectenbeten en lichte zonnebrand 

  

 

 

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen. 

Deze toestemming geldt in principe voor de volledige schoolloopbaan van uw kind op onze school. Wenst u toch 
wijzigingen door te geven kan u dat doen door een nieuw formulier in te vullen dat terug te vinden is op onze website of 
te verkrijgen is op het secretariaat. 
 

Datum    ____/____/____ 

Naam ouder/voogd  _______________________________________________________ 

Handtekening             

 

 

  
Dorp 43A 
9185 Wachtebeke 
09/345 06 70 
www.slw.be 
 

 
Dr. Jules Persynplein 5 
9185 Wachtebeke 
09/345 95 24 
www.slw.be 

 Overslag 1 
9185 Wachtebeke 
09/345 85 54 
www.slw.be 
 

Sint-Kruis-Winkeldorp 114 
9042 Sint-Kruis-Winkel 
09/345 80 68 
www.slw.be 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER MEDISCHE VERZORGINGSPRODUCTEN 


