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PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK
Doel:
Het vastleggen van een uniforme werkwijze bij medicijn verstrekking en het bieden van
kaders om te voldoen aan ouderwensen en richtlijnen op het gebied van de algemene
gezondheidszorg.
Inleiding
Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang van je kind
gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen een
kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst de vraag vanzelf: wanneer is een kind ziek. In
dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de
richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.
Zieke kinderen
Kinderen zijn ziek als hun lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden is. Ze 1 op 1
aandacht van de pedagogische medewerker nodig hebben en ze een besmettelijke
ziekte hebben.
Wanneer een kind koorts heeft (meer dan 38,5 graden Celsius), is het voor het kind
beter dat de ouders het kind komen ophalen en worden zij gebeld. Een ziek kind hoort
thuis. Zie verder: “protocol zieke kinderen”
Medicijnen en toedienen van medicijnen
Op advies van de GGD worden alleen medicijnen toegediend als deze door de
(huis)arts zijn voorgeschreven. De medicijnen moeten op naam van het betrokken kind
staan, waarbij de naam en de geboortedatum duidelijk leesbaar op de sticker moet
staan. Dit wordt gecontroleerd. Tevens moet de bijsluiter bij de medicatie aanwezig zijn.
De bijsluiter wordt gelezen voor het verstrekken van het medicament. Medicijnen
worden in originele verpakking met houdbaarheidsdatum bewaard. De houdbaarheid
van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd; zo nodig worden medicijnen in de
koelkast bewaard.
Wanneer een kind afhankelijk is van medicijnen of bij acute problemen medicijnen nodig
heeft (bijvoorbeeld als gevolg van astma, allergie bv wespensteek of bij een
koortsstuip), dan mogen wij deze wel toedienen. Dan mag een ieder volgens het
Burgerlijk Wetboek in noodsituaties medische handelingen verrichten. Dat mag alleen
als je zeker weet dat er niet snel genoeg de hulp van een arts of medische deskundige
kunt inroepen, bijvoorbeeld via het noodnummer 112. In noodsituaties wordt van de
medewerkers verwacht naar beste vermogen te handelen en mogen zij volgens de wet
afwijken van de normale richtlijnen die gelden voor medicatieverstrekking. Zie voor
meer informatie van “Gezondheidsrisico’s in een kindcentrum op peuterspeelzaal (0-4
jarigen) van het RIVM. Dit geldt ook voor homeopathische middelen.
/protocol ziekte en medicijnen

M v T januari 2017

Pagina 1

wijzer in opvang

januari 2017

protocol medicijngebruik

Paracetamol
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden
en kiezen( al dan niet met koorts) na het inenten of bij pijn of koorts zonder directe
aanleiding
Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die niet vaak aan te tonen is. Omdat het
kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt er alleen
paracetamol toegediend als het door een arts is voorgeschreven of als de
ouder/verzorger de verantwoording op zich neemt: stel dat het kind ernstig ziek wordt
en de koorts is onderdrukt met paracetamol, dan kan het kindcentrum daarvoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
Verder moet door de ouder een formulier ingevuld worden waarbij akkoord gegaan
wordt dat de medewerker de medicijnen wanneer nodig toedient. (zie bijlage I)
Indien van toepassing wordt door de pedagogische medewerker een medisch dossier
van kinderen gehanteerd en actueel gehouden. Gezondheidskenmerken en
bijzonderheden worden in het dossier vastgelegd; gegevens over allergieën en
vaccinaties worden ook in het dossier opgenomen. De pedagogische medewerker die
de medicijnen toedient, is op de hoogte van de inhoud van het dossier voor het
toedienen van medicijnen.
Er wordt een afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn 2x wordt
toegediend. (zie bijlage 3)
Alleen wanneer bovenstaande richtlijnen gevolgd worden, mogen medicijnen
toegediend worden.
Oraal toe te dienen medicijnen (drankjes, tabletten) mogen door pedagogisch
medewerkers toegediend worden, evenals zetpillen.
Injecties en andere medische handelingen vallen onder de wet BIG en worden
uitbesteed aan daartoe bevoegde personen, tenzij de pedagogische medewerker
bekwaam is en een bekwaamheidsverklaring is afgegeven en ondertekend. (zie bijlage
4)
Toedienen van Hoestsiroop
Bij kinderen onder de twee jaar wordt geadviseerd geen hoestsiroop met
slaapverwekkende bijwerking toe te dienen.
Versuffende stoffen, voorkomend in hoestdranken zijn o.a.:
 Phenacetine (vooral riskant i.v.m. wiegendood)
 Promethazine
 Oxomemazine
 Dexchloorfenizamine
 Difenhydramine
 Codeïne (+ varianten: dextromethorfan, noscapine, narceïne)
Mochten ouders/verzorgers er op staan dat zij wel de hoestdrank toegediend willen
hebben dan moeten zij hiervoor een verklaring (bijlage 5) ondertekenen.
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Bij calamiteiten als gevolg van toediening van medicijnen, direct de ouders en huisarts
waarschuwen of 112 bellen.
Gebruik thermometer
Er wordt een elektronische thermometer gebruikt, afhankelijk van de omstandigheden
anaal dan wel oraal. Na ieder gebruik wordt de thermometer met water en zeep
gereinigd en met een tissue in een 70% alcoholoplossing gedesinfecteerd. Hierna wordt
de thermometer afgedekt in de EHBO doos weggelegd.
Zalf/crème
Bij het toedienen van zalf of crème worden handschoenen gebruikt. Zo veel mogelijk
wordt zalf uit tubes of wegwerpflacons gebruikt. Zalf uit een pot (bijvoorbeeld op
voorschrift van arts) wordt opgebracht met een spatel, welke na gebruik grondig
gereinigd wordt met water en zeep.
Bijtincidenten
Bij bijtincidenten worden de ouders altijd op de hoogte gebracht. Bij bijtincidenten
waarbij bloed vrijkomt, moet binnen 24 uur contact worden opgenomen met huisarts,
i.v.m. het eventueel toedienen van een tetanusinjectie (door de arts)
Inentingen
Bij een intake gesprek met ouders moeten ouders aangeven of een kind wel of niet zal
worden ingeënt. Dit moet worden geregistreerd op het intake formulier. Kinderen die
niet worden ingeënt mogen niet geweerd worden.
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Bijlage I
TOESTEMMING VOOR MEDICIJNTOEDIENING
(volgens voorbeeld ‘overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ RIVM)
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ………………………………………………………
Ouder/verzorger van (naam kind):……………………………………………………….......
Toestemming dat zijn/haar kind tijdens het verblijf op het KDV/BSO/PSZ:
Naam locatie:……………………………………………
Het hierna genoemde medicijn krijgt toegediend. Het medicijn wordt toegediend volgens
het doktersvoorschrift (zie etiket van de verpakking) en/of volgens bijsluiter product.
Naam medicijn:………………………………………………………………………..
Het medicijn wordt O wel / O niet verstrekt op voorschrift van een arts
Naam en telefoonnummer behandelend arts:………………………………………
Naam en telefoonnummer apotheek: ………………………………………………..
Het medicijn zal worden toegediend door:…………………………………………..
Dosering:……………………………………..
Tijdstip(pen):
keer
1e
Uur/tijd

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

Bijzondere aanwijzingen: (bijv. zoveel tijd voor/na een maaltijd, niet met melkproducten,
zittend, op schoot, liggend etc)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Wijze van toediening (bijv. Via neus, oor, mond, huid, anaal):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Het medicijn wordt bewaard op de volgende plaats: (bijvoorbeeld in de koelkast, maar in
elk geval buiten bereik van kinderen)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Het medicijn is houdbaar tot en met:…………………………………………………………
Voor akkoord:
Datum:………………. Handtekening ouder :………………………………………………….
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Bijlage 2

OVEREENKOMST GEBRUIK NEUSPOMP
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ……………………………………………………….
Ouder/verzorger van (naam kind):…………………………………………………………….
Toestemming dat tijdens het verblijf op het KDV/BSO/PSZ
Naam locatie:……………………………………………………….
De leidsters zijn/haar kind met de neuspomp het overtollige snot weghalen.
Deze handeling wordt gedaan volgens de bijsluiter of omschrijving van het product.
De neuspomp wordt de dag waarop het verzoek door de ouder(s) gedaan wordt
gebruikt:
Frequentie:…………………………………………….
Wanneer de volgende dag de neuspomp weer gehanteerd moet worden, moet dit door
de ouder(s) opnieuw aangegeven worden.

Het is de ouder(s) bekend gemaakt door de leiding dat het gebruik van de neuspomp
door het consultatiebureau wordt afgeraden.

Datum:……………… Handtekening ouder:…………………………………………………
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Bijlage 3

OVEREENKOMST TOEDIENEN MEDICIJNEN DOOR DERDEN
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ………………………………………………………
Ouder/verzorger van (naam kind):…………………………………………………………..
Toestemming dat tijdens het verblijf op het KDV/BSO/PSZ
Naam locatie:………………………………………..
Een andere persoon dan zijzelf of de medewerkers (bijv. Verpleger, oma of buurvrouw)
zijn/haar kind een medicijn toedient.

Het is de ouder(s) bekend gemaakt door de leiding dat dit niet gebruikelijk is, maar op
dringend verzoek van de ouders gebeurt en de ouders zelf eindverantwoordelijk zijn
voor de eventuele gevolgen.

Datum………………...

Handtekening medewerker…………………………………...

Datum:………………..

Handtekening ouder……………………………………………...
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Bijlage 4
Afvinklijst toedienen medicijnen
Locatie:…………………………… Groep:………………………………….
Naam kind:…………………………………
Krijgt volgens de richtlijnen van het protocol medicijngebruik de volgende medicijnen
toegediend op verzoek van de ouder(s)
Naam medicijn:………………………..Vorm medicijn………………(tablet, drankje, zetpil)
Het medicijn moet ……………x

per dag worden toegediend

Er dient ……………………uur tussen de toedieningen te zitten
Werkinstructie:
1. Toestemmingsformulier in laten vullen door ouders
2. In onderstaand schema data en tijden noteren en door wie medicijn is toegediend
3. Controleren van medicatie of naam en dosering overeenkomt
4. Controleren of houdbaarheidsdatum niet overschreden is
5. Na toedienen medicatie kind in de gaten houden op reacties op medicijn
6. Lijst bewaren bij kind gegevens
Datum

tijdstip
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Bijlage 5

Verklaring voor het toedienen van hoestsiroop met
slaapverwekkende bijwerking.

Naam ouder/verzorger:_____________________________________
Naam kind:______________________________________________
Soort hoestsiroop:_________________________________________
Data toediening:___________________________________________

Hierbij verklaar ik dat ik de pedagogische medewerker van ons kind heb
verzocht om de meegegeven hoestsiroop toe te dienen.

Datum:_____________________ Handtekening:________________________
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