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PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING
1.
Voorgeschreven middelen door de huisarts of specialist.
Hierbij valt te denken aan pillen, drankjes en zalven.
Het middel mag alleen worden toegediend als:
De ouders hiervoor schriftelijk toestemming verlenen middels het invullen van de
“overeenkomst geneesmiddelen’.
Het middel in de originele verpakking en met originele bijsluiter wordt meegegeven.
Er duidelijk de naam van het kind op staat.
De wijze van toedienen eenvoudig en duidelijk is zodat het voor pedagogisch
medewerkster geen problemen geeft en dit duidelijk schriftelijk is aangegeven
(hoeveel, wanneer en op welke wijze).
De pedagogisch medewerk(st)er die de overdracht van de ouders heeft aangenomen, is
ervoor verantwoordelijk dat het middel op de juiste wijze en het goede moment wordt
toegediend. Hij / zij laat de ouders de overeenkomst gebruik geneesmiddelen tekenen en
ondertekent zelf ook voor akkoord.
2.
Zelfzorgmiddelen
Voor zelfzorgmiddelen, waaronder ook homeopathische middelen, geldt hetzelfde als bij de
door de huisarts of specialist voorgeschreven middelen. Alleen zal op het zelfzorgmiddel de
naam van het kind moeten worden geschreven. Ook hiervoor wordt de bovengenoemde
overeenkomst ondertekend en dient de originele bijsluiter worden meegegeven.
3.

Toedienen van zetpillen of tabletten paracetamol bij plotseling opkomende
ziektes / pijn / koorts
Het toedienen van zetpillen of paracetamol bij plotseling opkomende ziektes, koorts of pijn bij
een ongeval gebeurt alleen na telefonisch overleg met de ouders / verzorgers.
Als het kind , gedurende de tijd dat het op het dagverblijf aanwezig is, plotseling ziek wordt of
klaagt over pijn is het verplicht de ouders / verzorgers te bellen en te overleggen.
Overleg gaat over het mogen toedienen van een zetpil of een tablet, aangepast aan de
leeftijd van het kind. Tevens wordt gevraagd of het kind allergisch kan reageren op
paracetamol en wordt afgesproken of het kind al dan niet opgehaald moet worden.
De originele bijsluiters van de zetpillen of tabletten paracetamol zijn aanwezig.
De pedagogisch medewerk(st)ers van de S.K.O. zijn op de hoogte van de bijwerkingen van
deze middelen, bv. slaapverwekkend, ev. allergische reacties.
De pedagogisch medewerk(st)ers van de S.K.O. zijn niet bevoegd om kinderen medicijnen
per injectie toe te dienen.
N.B.:
*
In de EHBO-trommels op de groepen zitten alleen zetpillen of tabletten paracetamol
voor kinderen van 0 – 4 jaar.
Tabletten voor volwassenen zijn te vinden in de personeelskamer.
*
De pedagogisch medewerksters van de S.K.O. worden getraind in het toedienen van
zetpillen tijdens de EHBO-cursus of worden geïnstrueerd door een medewerkster van
het consultatiebureau.
Informatiedrager(s)
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