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Inleiding 

 
Leerkrachten worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over 
pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn 
of pijn ten gevolge van een insectenbeet. 
 
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)1 om hun 
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.  
 
In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er 
door ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische 
handelingen te verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan gedacht worden aan het geven van sondevoeding. 
  
Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde 
handicap of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met 
leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt 
daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het 
psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins 
mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van medische handelingen 
(voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG worden verantwoordelijkheden 
aanvaard  en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. 
Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het 
volgende besloten: 
 

Alle medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van 
de stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. 
Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/ of een  
toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd is voor het bestuur geen reden 
van haar hierboven genoemd standpunt af te wijken. 

 
 

  

  

                                                           
1 Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoelt 
worden. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/04/27/brief-aan-alle-zorginstellingen-over-het-uitvoeren-van-voorbehouden-handelingen.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/04/27/brief-aan-alle-zorginstellingen-over-het-uitvoeren-van-voorbehouden-handelingen.html
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Soorten medische handelingen  

Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt: 
Het geven van medicijnen, dat kan zijn het geven van een 
‘paracetamolletje’ of andere medicijnen bijvoorbeeld een zetpil bij een 
epilepsieaanval of het behandelen van een insectenbeet met bijvoorbeeld Azaron. 
Het bepalen van de bloedsuikerwaarde (vingerprik) mag , wanneer het kind hierin zelf nog 
niet bekwaam genoeg is, na uitleg van de ouders en het ondertekenen van het 
toestemmingsformulier, door de leerkracht dan wel schoolleider uitgevoerd worden.    
Het is verplicht om het toestemmingsformulier medicatieverstrekking in te vullen. Er 
zijn twee verschillende formulieren: 

 Toestemmingsformulier; handelwijze bij incidenten op school 

 Toestemmingsformulier: het verstrekken van medicatie op verzoek 
 

Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt. 

Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige handelingen die onverantwoorde risico's met 
zich meebrengen voor het leven of de gezondheid van de patiënt als niet-deskundigen deze 
uitvoeren. Artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen mogen (gedeeltelijk) 
zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren.  
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan dat onderstaande 
handelingen als voorbehouden geregistreerd staan: 

 Heelkundige handelingen 

 Verloskundige handelingen 

 Verrichten van endoscopieën 

 Verrichten van catheterisaties (bijv. sondevoeding) 

 Geven van injecties  

 Verrichten van puncties 

 Brengen onder narcose 

 Verrichten van handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen 
die ioniserende stralen uitzenden 

 Verrichten van electieve cardioversie 

 Toepassen van defibrillatie 

 Toepassen van electroconvulsieve therapie 

 Steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden 

 Handelingen t.a.v. menselijke geslachtscellen en embryo’s 

 Voorschrijven van UR-geneesmiddelen. 
 
 

De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger 
wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen. 

  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/04/27/brief-aan-alle-zorginstellingen-over-het-uitvoeren-van-voorbehouden-handelingen.html
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Wettelijke regels 
De Wet BIG regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. De wet BIG is bedoeld voor 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor onderwijzend 
personeel. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal waarborgen worden gegeven voor 
een goede uitoefening van de beroepspraktijk aan de hand waarvan ook een aantal regels te 
geven zijn voor schoolbesturen en leerkrachten als het gaat om in de wet BIG genoemde 
medische handelingen.  
Bepaalde medische handelingen - de zogenaamde voorbehouden handelingen - mogen 
alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen kunnen deze medische handelingen 
alleen verrichten in opdracht van een arts, wanneer een arts zelf op de locatie aanwezig is. 
De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel 
de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten. Leerkrachten vallen niet onder de 
wet BIG. Deze geldt alleen voor medische – en paramedische beroepen.  
 
  
  
 
 

Het CvB van de KSU heeft besloten dat alle medewerkers in dienst van de stichting en/of 
vallend onder de verantwoordelijkheid van de stichting mogen  
geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. 
Een bekwaamheidsverklaring, van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/ of een  
toestemmingsverklaring van de ouders, schriftelijk vastgelegd is voor het bestuur geen reden 
van haar hierboven genoemd standpunt af te wijken. 
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Het verstrekken van medicijnen 

Er vindt een incident plaats op school 

Overleg met de ouders voor wat betreft behandeling. 

Indien er een incident op school plaatsvindt moet de leerkracht direct bepalen hoe hij/zij 
moet handelen. Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op 
school en krijgt tijdens de lesuren last van hoofd -, buik - of oorpijn. Ook kan het kind 
bijvoorbeeld door een insect gestoken worden of van een speeltoestel vallen. 
 
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste 
diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.  
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. Wanneer 
een leerkracht meent dat het algemeen welbevinden van een kind in het geding is of de 
voortgang van de lessen hierdoor hinder ondervindt ouders verplicht zijn het kind van school 
op te komen halen of er in ieder geval voor zorgen dat het kind door iemand anders 
opgehaald wordt.  
 
De leerkracht moet, in geval van een incident, altijd contact opnemen met de ouders om te 
overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een 
eenvoudig middel (“paracetamolletje”) geholpen is. (Is er iemand thuis om het kind op te 
vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, et 
cetera?). 
Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om 
toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.  
Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het 
toestemmingsformulier; handelwijze bij incidenten op school te ondertekenen. 
Wanneer dit formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan 
moet dit ook door een collega bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval 
gevraagd alsnog het toestemmingsformulier te ondertekenen (achteraf). 
 

Wat te doen als ouders niet bereikbaar zijn 

Het kind kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. De leerkracht kan 
besluiten, na overleg met een collega (EHBO’er) en/of schoolleiding, om zelf een eenvoudig 
middel te geven, mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven middels het 
toestemmingsformulier; handelwijze bij incidenten op school.  
Daarnaast moet de leerkracht inschatten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet 
worden. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Met name wanneer de pijn blijft of de situatie 
verergert. 
Zo kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting zijn van een veel 
ernstiger ziektebeeld. Het blijft zaak het kind voortdurend te observeren. Iedere 
situatie is anders zodat we niet alle symptomen kunnen benoemen waar men mee te 
maken kan krijgen. 
Enkele zaken waar je op kunt letten zijn: 

 toename van pijn 

 misselijkheid 

 verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen) 

 verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur) 

 verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid) 
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Hygiënisch handelen 

Het RIVM heeft een handboek hygiënisch handelen2 op school en de buitenschoolse opvang 
opgesteld waarin allerlei handvatten worden aangereikt hoe er omgegaan moet worden met 
hygiëne maar waarin ook vragen beantwoord worden hoe er met sommige situaties 
omgegaan moet worden (bijvoorbeeld de uitbraak van waterpokken op school). Dit document 
wordt periodiek herzien en is te omvangrijk om samen te vatten. Daarom conformeert de 
KSU zich aan dit handboek voor al haar scholen.  
De schoolleider draagt er zorg voor dat deze informatie bij het team bekend is en verwijst in 
zijn schoolveiligheidsbeleid naar dit document. 

Het verstrekken van medicijnen op verzoek 

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal 
malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan “pufjes” voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie). 
Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 
Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. 
Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij 
onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het 
formulier volledig invullen en ondertekenen. 
 
Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leerkrachten 
verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze 
verantwoordelijk voor zijn.  
Bespreek ook met de ouders wat er gedaan moet worden bij activiteiten die buiten de school 
plaatsvinden. Moeten de medicijnen meegenomen worden, en zo ja, hoe moeten deze 
bewaard worden. 

Medicatie voor een langere periode 

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange 
periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij 
behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is als ouders 
een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. 
 

In ontvangst nemen van medicijnen: 

 Neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten, 
voorzien zijn van een bijsluiter en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende 
kind. 

 Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het 
medicijn. 

 Noteer, per keer, op een aftekenlijst (onderdeel van het toestemmingsformulier) dat u 
het medicijn aan het betreffende kind gegeven heeft. 
 

                                                           
2 
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCHV_richtlijnen/Scholen/Gezondheidsrisico_s_in_bas
isschool_en_buitenschoolse_opvang 

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCHV_richtlijnen/Scholen/Gezondheidsrisico_s_in_basisschool_en_buitenschoolse_opvang
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Diabeteszorg op school 

Als iemand van het onderwijspersoneel op school een persoonlijke band heeft met een 
leerling dan ziet de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) dit als een privésituatie, 
vergelijkbaar met ouders en andere familieleden. Daarom mag onderwijspersoneel  soms 
diabeteszorg op school uitvoeren. 
Deze handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan én het toestemmingsformulier is ingevuld en ondertekend: 
 

- De persoon die de handeling uitvoert doet dit vrijwillig 
- De persoons die de behandeling uitvoert en de persoon die behandeld wordt (in dit 

geval de ouders/verzorgers van de leerling) zijn akkoord met de afspraken die 
vastgelegd zijn. 

- Er is sprake van een persoonlijke band. De leerling en degene die de behandeling 
uitvoert hebben een persoonlijke verstandhouding over een langdurige periode. 

- De uitvoerder is bekwaam om de handelingen te verrichten (voldoende kennis, 
ervaring en een positieve houding). 

- Er vindt overleg plaats met de zorgverantwoordelijke van de leerling (kinderarts en/of 
kinderdiabetesverpleegkundige). In dit overleg worden afspraken gemaakt over 
scholing, wat te doen bij calamiteiten en instructies gegeven. 

- De behandeling mag niet worden uitgevoerd tegen een honorarium. 
 
Iedereen die deze handelingen verricht, is strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk bij 
verwijtbaar handelen. 
 
Meer informatie is terug te vinden in de factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs. 
https://www.passendonderwijs.nl/brochures/diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs/ 
  

https://www.passendonderwijs.nl/brochures/diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs/
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Hoe te handelen bij incidenten 

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind ernstig gewond raakt, niet goed op een 
medicijn reageert of dat er onverhoopt een fout gemaakt wordt bij de toediening van een 
medicijn bel dan direct met de huisarts of specialist en de ouders. 
Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. 
 
Zorg in alle gevallen dat u duidelijk alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: 

 naam van het kind 

 geboortedatum 

 adres 

 naam van de huisarts en/of specialist van het kind 

 het medicijn dat is toegediend 

 welke reacties het kind vertoont  

 bij welke handeling het incident zich heeft voorgedaan 

 eventueel welke fout is gemaakt 

 locatie van de school 
 
Meer informatie over het veiligheidsbeleid in zijn algemeenheid en wat te doen als een 
school in aanraking komt met een incident of calamiteit is terug te lezen in het integraal 
veiligheidsbeleid.  

Het opbergen van medicijnen op school 

Het bewaren en verstrekken van medicijnen op school moet tot een minimum worden 
beperkt. 
De schoolleider maakt afspraken met het team wie er op school verantwoordelijk is voor het 
beheer en de uitgifte van medicijnen. Ook worden er afspraken gemaakt over het meenemen 
van medicijnen bij activiteiten die buiten de school plaatsvinden. 
Deze afspraken worden vastgelegd in het schoolveiligheidsbeleid en jaarlijks geactualiseerd. 
 
Medicijnen dienen in een afgesloten kast (koelkast indien dit nodig is) te worden bewaard. In 
geen geval worden medicijnen in het bureau (onafgesloten) van de leerkracht bewaard.  

Toestemmingsformulieren 

Toestemming tot handelwijze bij incidenten op school 

Ouders worden, bij inschrijving van het kind op school en bij de jaarlijkse overdracht (aan het 
einde van het schooljaar of aan het begin van een nieuw schooljaar), gevraagd een 
toestemmingsformulier  “toestemming tot handelwijze bij incidenten op school” in te vullen en 
te ondertekenen. 
Dit formulier wordt op school bewaard op een voor de leerkracht en schoolleider 
toegankelijke plaats. Hierover worden op school afspraken gemaakt en vastgelegd in het 
schoolveiligheidsbeleid. De groepsmap lijkt hiervoor de best aangewezen plaats. 
 
Met ondertekening van dit formulier geven ouders toestemming voor de handelingswijze die 
er op school gehanteerd wordt. 

http://www.ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_onderwijs_nieuw/veiligheidsbeleid.docx
http://www.ksu-utrecht.nl/downloadmappen/intranet_ksu-huis_onderwijs_nieuw/veiligheidsbeleid.docx
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Verstrekken van medicijnen op verzoek van de ouders 

Verder kennen wij binnen de stichting een toestemmingsformulier voor het verstrekken van 
medicijnen op verzoek van de ouders. 
Dit formulier wordt op school bewaard op een voor de leerkracht en schoolleider 
toegankelijke plaats. Hierover worden op school afspraken gemaakt en vastgelegd in het 
schoolveiligheidsbeleid. De groepsmap lijkt hiervoor de best aangewezen plaats. 
 

Overgevoeligheden (allergieën) van het kind 

Bij hierboven genoemde formulieren is een onderdeel opgenomen waar de 
overgevoeligheden van het kind worden genoteerd door de ouders. 
 
Het is van belang om deze informatie bij inschrijving van het kind op school vast te leggen en 
zo vaak als nodig maar minimaal één keer per jaar te actualiseren bij de jaarlijkse overdracht 
(aan het einde van het schooljaar of aan het begin van een nieuw schooljaar).  
 
Beide formulieren zijn als bijlage toegevoegd.  
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Bijlage 1. Toestemmingsformulier; handelwijze bij incidenten op 

school 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, 
door een insect wordt gestoken et cetera. In zo’n geval neemt de school altijd contact op met 
de ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon. Een enkele 
keer komt het voor dat deze niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet maakt 
de leerkracht een zorgvuldige afweging of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller 
of dat een arts geconsulteerd moet worden. 
 
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste 
diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.  
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. Wanneer 
een leerkracht meent dat het algemeen welbevinden van uw kind in het geding is of de 
voortgang van de lessen hierdoor hinder ondervindt u verplicht bent uw kind van school op te 
komen halen of er in ieder geval voor zorgen dat uw kind door iemand anders opgehaald 
wordt.  
 
Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen. 
Verder willen wij u vragen om overgevoeligheden (allergieën) van uw kind aan ons door te 
geven. Deze kunt u op de volgende bladzijde invullen. Het overzicht van overgevoeligheden 
wordt bewaard in de groepsmap. 
 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van: 
 

Naam leerling:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon thuis:  

Telefoon werk:  

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon thuis:  

Telefoon werk:  

 

Naam huisarts:  

Telefoon:  

 
Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn: 

Naam:  

Telefoon thuis:  

Telefoon werk:  
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Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: 

Medicijnen:  
 

 

Ontsmettingsmiddelen:  
 

 

Smeerseltjes (bijv. tegen insectenbeten)  
 

 

Pleisters:  
 

 

Overig:  
 

 
Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn: 
 
 
 

 

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de 
school? 
 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Plaats:  

Datum:  

Handtekening:  
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Bijlage 2. Toestemmingsformulier; verstrekken van medicijnen op 

verzoek 
Dit betreffen medicijnen/handelingen die niet vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (wet BIG). 
 

Naam leerling:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon thuis:  

Telefoon werk:  

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon thuis:  

Telefoon werk:  

 

Naam huisarts:  

Telefoon:  

Naam specialist:  

Telefoon:  

 
Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn: 

Naam:  

Telefoon thuis:  

Telefoon werk:  

 

De medicijnen zijn nodig voor:  

 

Naam van het medicijn:  

 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

…… uur   …… uur  …… uur …… uur 

 

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in 
de volgende situatie(s): 
 
 

 
 

Medicijn(en) mogen alleen toegediend worden 
door: 

 

Wat te doen bij een vergeten 
toediening/dosering: 

 

Wat te doen bij activiteiten buiten de 
schoollocatie: 

 

Dosering van het medicijn:  

Wijze van toediening:  

Wijze van bewaren:  

Naam zorgverantwoordelijke 
(kinderarts/verpleegkundige): Indien van toepassing 

 

Datum overleg zorgverantwoordelijke/persoon 
die behandeling uitvoert/medicatie verstrekt: 
Indien van toepassing. 

 

Einddatum voor toediening:  
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Evaluatie omtrent dit medicijn:  

 

Controle op vervaldatum door: 

Naam:   

Functie:  

 

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: 

Medicijnen:  
 

 

Ontsmettingsmiddelen:  
 

 

Smeerseltjes (bijv. tegen insectenbeten)  
 

 

Pleisters:  
 

 

Overig:  
 

 
Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn: 
 
 
 

Medicijn verstrekt op: 

Datum:      

Tijdstip:      

Paraaf:      

 

Datum:      

Tijdstip:      

Paraaf:      

 

Datum:      

Tijdstip:      

Paraaf:      

 

Datum:      

Tijdstip:      

Paraaf:      
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Datum:      

Tijdstip:      

Paraaf:      
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Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de 
school? 
 
Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school 
c.q. de hieronder genoemde leerkracht(en) die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, 
toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen: 
 

Naam leerkracht:  

Plaats:  

Datum:  

Handtekening:  
 
 

 

Naam leerkracht:  

Plaats:  

Datum:  

Handtekening:  
 
 

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Plaats:  

Datum:  

Handtekening:  
 

 


