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1.
1.1

Protocol Medisch dossier
Algemeen

1.2
Beleid omtrent het geven van medicatie
Het kan voorkomen dat er op het kinderdagverblijf gevraagd wordt door ouder(s)/verzorger(s) om medicijnen
te geven aan hun kind. Medicijnen geven is nooit zonder risico’s. Wij dienen alleen medicijnen toe die wij van
ouders ontvangen. Medicijnen moeten altijd aangeleverd worden in originele verpakking met bijsluiter. Ons
streven is, om alleen medicijnen te geven wanneer dit strikt noodzakelijk is.
Bij voorkeur laten we dit aan de ouders/verzorgers van het kind in de thuissituatie over. Als dit niet mogelijk
is, dienen wij wel medicijnen toe. (Er worden alleen medicamenten verstrekt die al eerder thuis verstrekt zijn.)
Dit hebben we vastgelegd in een protocol met daarin een medicijnverklaring. Deze medicijnverklaring wordt
door de ouders, die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, ondertekend.
Welke medicijnen
Aangezien er verschillende soorten medicijnen zijn, verdeelt De Notedop deze in 2 groepen:
Groep 1
Zonder doktersrecept verkrijgbare medicijnen zoals neusdruppels, homeopathische middelen, speciale zalf
voor rode billen, anders dan Sudocreme etc. Hierbij hoeft geen medicijnverklaring te worden ingevuld door
ouders. Een uitzondering hierop is paracetamol. Dit dienen wij niet toe binnen de Notedop.
Groep 2
Medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts/ specialist en/ of die een medische handeling vereisen, zoals
klysma’s: anaal inbrengen van medicijnen via tube en injecties/ prik-pen bij shock of diabetes.
Er worden alleen medicamenten verstrekt die al eerder thuis verstrekt zijn.
De medicijnen mogen alleen gegeven worden wanneer ouders hier een getekende medicijnverklaring voor
hebben ingeleverd. De pedagogisch medewerkers van de groep dienen dit te bespreken met hun
leidinggevende. Tevens dienen de pedagogisch medewerkers goede instructies te krijgen van ouders wanneer
en hoe zij moeten handelen.
Aangezien de pedagogisch medewerkers van De Notedop allemaal een EHBO-certificaat hebben, gaan wij er
van uit dat zij dit goed kunnen uitvoeren. Wanneer pedagogisch medewerkers niet bekwaam zijn om bepaalde
medische handelingen uit te voeren, dan wordt dit aangegeven bij ouders.
Het is dan aan de ouders om zelf de benodigde zorg te bieden of hiervoor bekwame mensen in te huren, in
overleg met ons.
1.3
Richtlijnen voor pedagogisch medewerkers bij de omgang met medicatie
• Ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen het ‘Toestemmingsformulier medicijnen’.
(Alleen bij medicijnen uit groep 2)
• Ouder(s)/verzorger(s) vullen het ‘Informatieformulier m.b.t. medicijnen’ in.
(Alleen bij medicijnen uit groep 2)
• Bij twijfel geen medicijnen aanvaarden, eerst overleggen met je leidinggevende!
• Medicijnen bewaren in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum.
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Bij medicijnen uit groep 2 bespreek je met de ouders hoe en wanneer je medicijnen moet geven.
Het door ouder(s)/verzorger(s) getekende exemplaar van ‘medicijnverklaring’ en het door ouders
ingevulde ‘medisch dossier, aftekenlijst medicijnen’ stop je op naam van het kind in de Calamiteiten map
(rode map).
Voor N.S.O. moet er een kopie gemaakt worden van het door ouder(s)/verzorger(s) getekende exemplaar
van ‘medicijnverklaring’ en het door ouders ingevulde ‘medisch dossier, aftekenlijst medicijnen’.
Deze formulieren moeten ingeleverd worden op de administratie, zij stellen de formulieren dan
beschikbaar voor de opvang van de Studiedagen.
Noteer de houdbaarheidsdatum van het medicijn in de agenda. De ouders zijn verantwoordelijk voorde
houdbaarheid en het vervangen van het medicijn, maar de pedagogisch medewerkers bewaken dit en
mogen indien nodig ouders waarschuwen en om een nieuw medicijn vragen.
Bewaar medicijnen zo nodig in de koelkast.
Controleer de houdbaarheidsdatum van het medicijn voor toediening en lees voor het toedienen (bij de
eerste keer) de bijsluiter aandachtig door en handel volgens de voorschriften in de bijsluiter.
Wanneer je medicijnen geeft, noteer je dit op de ‘Aftekenlijst Medicijnen’ van het betreffende kind.
De zorg van het kind staat bij het toedienen altijd voorop. Wordt het toedienen van het medicijn
bemoeilijkt door bijv. angst van het kind, maak dit dan bespreekbaar met ouders en leidinggevende.
Bij twijfel vooraf over juiste toediening, altijd ouders bellen. Nooit medicijn toedienen als je twijfelt.
Bij twijfel na toediening medicijn door bijv. vermoeden van bijwerkingen, ouders bellen. Indien acute
situatie zich voordoet, bereikbaarheidsdienst bellen om te overleggen met dienstdoende leidinggevende
en hierna eventueel arts bezoeken, waarbij je medicatie en bijsluiter meeneemt.
In acute situaties direct 112 bellen!!!
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