Aandachtspunten toedienen geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen
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Conform de wet BIG (zie bijlage BIG wet) kan een kindcentrum medewerking verlenen aan het verzoek
van ouders/verzorgers voor het toedienen van medicijnen. Hierbij is wel de schriftelijke toestemming
van de ouders/verzorgers vereist en stellen ouders zich volledig aansprakelijk voor betreffende
handelingen van de medewerkers. Dit verzoek betreft medicijnen die door ouders/verzorgers zelf
gekocht zijn (bijv. homeopathische middelen) / zelfzorgmiddelen en medicijnen die door een arts zijn
voorgeschreven.
Medicijnen worden op het kindcentrum in overleg en afstemming met de pedagogisch medewerkers
toegediend waarbij de grootste zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Het kindcentrum behoudt het
recht om in speciale omstandigheden het toedienen van medicijnen te weigeren.
Het toedienen van geneesmiddelen op het kindcentrum gebeurt onder de volgende voorwaarden:
Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt alleen toegediend op verzoek van ouders/verzorgers en nooit
op initiatief van een medewerker.
De geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen moeten altijd in de originele verpakking aangeleverd en
bewaard worden (dus nooit overdoen in een andere verpakking) en voorzien zijn van een sticker met
daarop de naam van het kind. Dit geldt ook voor vervolgmedicijnen. Op verzoek zal de apotheek dit
verzorgen.
De originele bijsluiter van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt bewaard in het kindcentrum.
Kopieën worden niet geaccepteerd omdat bijsluiters regelmatig worden aangepast. Neem kennis van
de inhoud van de bijsluiter.
o
Bij medicatie op doktersvoorschrift: indien er een verschil lijkt te bestaan tussen het
doktersvoorschrift en de bijsluiter, overleg dan eerst met de arts alvorens het geneesmiddel
toe te dienen of vraag de ouders om een schriftelijke verklaring van de arts over de gewenste
toediening. Bij twijfel het geneesmiddel nooit toedienen!
o
Bij zelfzorgmedicatie: indien er sprake is van een verschil tussen bijsluiter en de wijze van
toediening die door de ouders wordt gevraagd, dient het zelfzorgmiddel niet door de
medewerkers van het kindcentrum te worden toegediend. In het geval van zelfzorg medicatie
dient de door de ouders verzochte wijze van toediening altijd overeen te komen met de tekst
van de bijsluiter.
In principe dienen vaste pedagogisch medewerkers van de groep het geneesmiddel/zelfzorgmiddel
toe. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het bewaken van de procedure.
Er is een schriftelijke procedure die aangeeft hoe gehandeld moet worden in geval van een calamiteit
met een geneesmiddel/zelfzorgmiddel (als het bijv. verkeerd wordt toegediend, het verkeerde
medicijn wordt gegeven, of het middel fout bewaard is) inclusief telefoonnummers wie in welk geval
gewaarschuwd dient te worden.
Alle geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen die op een bepaalde tijd worden toegediend, worden
genoteerd op een overzichtslijst met de naam van het kind en waar het geneesmiddel voor is bedoeld.
Het geven van bijv. paracetamol op het kindcentrum wordt afgeraden hoewel dit in feite een zelfzorg
middel is. Voor het geven van een paracetamol wordt de volgende afspraak gemaakt: op het
intakeformulier geven ouders/verzorgers toestemming voor het toedienen van paracetamol in geval
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van nood. Als deze situatie zich voordoet is er altijd overleg tussen medewerker en ouder/verzorger
waarbij de mondelinge afspraak in het logboek wordt genoteerd.
Het toedienen wordt verantwoord m.b.v. een aftekenlijst: degene die het middel toedient zet een
paraaf. Deze lijsten worden zorgvuldig bewaard in het logboek. De lijsten worden bewaard totdat ze
niet meer bruikbaar zijn – bij wijziging van therapie of als de lijst vol of verouderd is. Wijzigingen
worden aangebracht en geparafeerd. In het geval van geneesmiddelen op recept kan bij wijzigingen
de apotheek gevraagd worden een nieuwe (accurate en volledige) uitdraai te leveren.
Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt adequaat bewaard: in de koelkast of in een afgesloten kast,
buiten het bereik van kinderen en/ of onbevoegden. Geneesmiddelen waarop niet staat dat ze in de
koelkast moeten worden bewaard, mogen daar ook niet worden opgeslagen. De uiterste
gebruiksdatum wordt regelmatig gecontroleerd en overtollige en verlopen geneesmiddelen worden
geretourneerd aan de ouders.
De temperatuur van de koelkast waarin geneesmiddelen bewaard worden dient tussen de 4-8 ºC te
zijn.
Ouders laten zien hoe het geneesmiddel/zelfzorgmiddel het beste gegeven kan worden of er wordt
overleg hierover gepleegd. Deze instructie wordt vastgelegd op het formulier.
Wijzigingen (over dosering, tijdstip, etc.) worden aangepast op de overeenkomst en ook de aftekenlijst
en de evaluatiedatum.
Naam en telefoonnummer van de arts en apotheek van het kind worden op de overeenkomst bekend
gemaakt, zodat deze als achterwacht kunnen fungeren, indien ouders/ verzorgers onverhoopt niet
direct bereikbaar zijn.
Een nieuw geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt altijd eerst door ouders/verzorgers thuis gebruikt.
Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt alleen toegediend door pedagogisch medewerkers als de
betrokken ouder/verzorger zelf niet in staat is het middel op het voorgeschreven tijdstip toe te dienen.
Er wordt altijd een formulier ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ volledig ingevuld en
ondertekend. Ouders krijgen bij de intake een formulier mee om indien nodig alvast thuis in te vullen.
Bij gebruik van het formulier wordt meteen een nieuw formulier meegegeven. Het
geneesmiddel/zelfzorgmiddel kan alleen toegediend worden als het dagelijkse ritme van de groep en
een goede zorg voor de andere kinderen op de groep niet belemmerd wordt.
Evaluatie van de toediening vindt plaats bij beëindiging van de toediening.
Indien er sprake is van een chronische ziekte wordt altijd het formulier ‘handelingsplan bij bepaalde
ziektes’ ingevuld.

