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Aanhangsel Medicijnverstrekking Ziektebeleid
Zoals omschreven in het protocol Ziektebeleid verstrekt de Kindertuin in principe geen medicijnen
aan bezoekende kinderen.
De dienstdoende pedagogisch medewerker is gerechtigd het verzoek van ouders af te wijzen.
Ouders mogen altijd tussendoor zelf komen om medicijnen toe te dienen in die situatie.
In goed overleg zou zich een situatie kunnen voordoen dat de dienstdoende pedagogisch
medewerker instemt met het verzoek om medicijnen toe te dienen. In dat geval moeten de ouders
aan een aantal zaken voldoen.






Dit formulier dient volledig ingevuld te worden per medicijn per dag.
Het niet toedienen of verkeerd toedienen van medicijnen kan niet lijden tot een
levensbedreigende situatie.
Uit handen geven van toediening van medicatie aan een pedagogisch medewerker is niet
het overdragen van de verantwoordelijkheid. Ouders blijven verantwoordelijk.
De pedagogisch medewerker is niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren.
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden
verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan
het verrichten van een voorbehouden handeling in strijd met de wet zelfs noodzakelijk
zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert hulpverlening geen strafbaar feit
op.

Overeenkomst gebruik Geneesmiddelen/Zelfzorgmiddelen
Vandaag (datum):
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):
Ouder/verzorger van (naam kind):
Toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij de Kindertuin, afdeling
KDV/NSO (doorhalen wat niet van toepassing is) hierna genoemde medicijn toe
te dienen bij bovengenoemd kind. Het medicijn wordt toegediend conform
doktersvoorschrift (zie etiket verpakking).
Naam geneesmiddel:
Tijdstip toediening:
Wijze van toediening (via mond, neus, huid e.d.):
Bijzondere aanwijzingen (bv. Voor of na het eten, niet met melkprodukten e.d.):
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Op deze wijze dient het middel bewaard te worden:
Ouders zorgen voor aanwezigheid van het geneesmiddel en de originele
bijsluiter.
Geneesmiddel is verstrekt op voorschrift van een arts.
Naam en telefoonnummer behandelend arts:
Naam en nummer apotheek:
De Kindertuin is niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen die kunnen
optreden als gevolg van toegediende middel, of niet toegediende middel of
verkeerd toegediende middel. Ouders hebben de keuze tussendoor te komen om
het zelf aan het kind te geven of tekenen hierbij dat ze zelf de verantwoording
houden voor het medicijngebruik van hun kind.
Ouders zorgen voor duidelijke instructie voor de dienstdoende pedagogisch
medewerker.

Voor akkoord handtekening):
Ouders/verzorgers:
Datum:

Plaats:

Dienstdoende pedagogisch medewerker tekent voor ontvangst van het
geneesmiddel.
Datum:

Paraaf:

Aftekenlijst toediening van geneesmiddel tijdens de opvang bij de Kindertuin.
Datum:

Tijdstip en paraaf
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