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Medicijnverklaring 
 
 
 

Het	  kan	  voorkomen	  dat	  uw	  kind	  medicijnen	  nodig	  heeft	  tijdens	  het	  verblijf	  bij	  onze	  kinderopvang	  locatie.	  Onder	  
medicijnen	  verstaan	  wij	  zowel	  medicijnen	  die	  door	  een	  (huis)arts	  aan	  uw	  kind	  zijn	  voorgeschreven	  en	  op	  recept	  
verstrekt	  worden	  als	  zelfzorgmiddelen	  zoals	  bijvoorbeeld	  neusspray,	  hoestdrank	  of	  homeopathische	  middelen.	  	  In	  
principe	  mogen	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  geen	  medicijn	  aan	  een	  kind	  verstrekken,	  tenzij	  u	  hier	  specifiek	  om	  vraagt	  
en	  u	  voldoet	  aan	  het	  Protocol	  Medicijngebruik.	  Met	  behulp	  van	  dit	  formulier	  kunt	  u	  uw	  toestemming	  en	  instructies	  
geven.	  	  
	  
Gegevens	  ouder:	  
Naam	   	   :………………………………………………………………………………………….……………………………………………….	  
	  
Tel.	  nr.	  werk	   :…………………………………………….	   	   Tel.	  nr.	  thuis/	  mobiel:	  …………………………..……………	  
	  
Gegevens	  kind:	  
Naam	   	   :……………………………………………..	   	   Geboorte	  datum:	  ………………………….………………….	  
	  
Locatie	   	   :……………………………………………..	   	   Naam	  groep:	  …………………………………………….……..	  
	  
Hierbij	  vraag	  ik	  de	  pedagogisch	  medewerker	  om	  mijn	  kind	  het	  hierna	  beschreven	  medicijn	  toe	  te	  dienen:	  
	  
Naam	  medicijn:	   :………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Manier	  van	  toedienen	   :………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Dosering	  	   	   :………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Hoe	  vaak	  toedienen,	  tijdens	  de	  opvang:	  ………………….………	   Tijden:	  …………………………………………………………….	  
	  
Bijwerkingen	  van	  het	  medicijn:	  ………………………………………………………………………………………………………………………….……………..	  
	  
Toedienen	  in	  de	  periode	  van	  :	  ……………………………	  	  tot	  ……………………………….	  
	  
Bewaarvoorschrift	   :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..	   	  
	  
Het	  medicijn	  wordt	  verstrekt	  op	  voorschrift	  van:	  
	  
o Naam	  en	  tel.nr.	  behandelend	  arts	   :………………………………………………………………………………………………………….…..	  
	  
o Naam	  en	  tel.nr.	  apotheek	   :………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
o Op	  aanwijzing	  van	  ouder/	  verzorger	  zelf	   :………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Hierbij	  verklaar	  ik	  dat	  dit	  medicijn	  de	  eerste	  keer	  thuis	  is	  toegediend.	   	  
	  
	  
Aldus	  in	  tweevoud	  opgemaakt	  
 
	  
te:	  …………………………………………………………………	   	   Datum:	  ……………………………………....……………………..	  
Handtekening	  ouder/verzorger:	   	   	   Handtekening	  pedagogisch	  medewerker:	  
	  
	  
…………………………………………………………….…………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………	  
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Protocol	  medicijntoediening	  (samenvatting)1.	  
• Pedagogisch	  medewerkers	  mogen	  kinderen	  in	  principe	  geen	  medicijnen	  toedienen.	  De	  voornaamste	  reden	  hiervoor	  

is	  dat	  zij	  geen	  uitgebreide	  medische	  kennis	  hebben	  en	  niet	  volledig	  kunnen	  in	  schatten	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  is	  met	  
uw	  kind.	  	  

• Een	  pedagogisch	  medewerker	  geeft	  een	  geneesmiddel	  of	  zelfzorgmiddel	  alleen	  op	  specifiek	  verzoek	  van	  ouders.	  
Zonder	  de	  toestemming	  van	  de	  ouder	  mogen	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  geen	  medicijn	  in	  wat	  voor	  vorm	  dan	  
ook	  aan	  een	  kind	  verstrekken.	  	  

• Wanneer	  uw	  kind	  afhankelijk	  is	  van	  medicijnen	  of	  bij	  acute	  problemen	  medicijnen	  nodig	  heeft	  (bijv.	  benauwdheid	  
als	  gevolg	  van	  astma)	  dan	  mogen	  wij	  deze	  bij	  wijze	  van	  uitzondering	  	  toedienen.	  	  

• Voorwaarden	  hierbij	  zijn:	  	  
o De	  medicijnen	  staan	  op	  naam	  van	  uw	  kind,	  dit	  moet	  duidelijk	  leesbaar	  zijn	  aangegeven,	  zo	  ook	  de	  

geboortedatum	  van	  uw	  kind;	  	  
o U	  geeft	  de	  originele	  bijsluiter	  en	  de	  originele	  verpakking	  van	  het	  medicijn	  mee;	  
o U	  vult	  het	  formulier	  Medicijnverklaring	  in;	  	  
o U	  geeft	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  nauwkeurige	  schriftelijke	  en	  mondelinge	  instructies	  over	  toediening	  van	  

het	  medicijn;	  
o U	  ondertekent	  het	  formulier.	  

• Een	  nieuw	  medicijn	  moet	  altijd	  eerst	  thuis	  toegediend	  worden,	  zodat	  u	  zelf	  ervaart	  hoe	  uw	  kind	  op	  dat	  medicijn	  
reageert.	  	  

• Kan	  het	  medicijn	  één	  of	  twee	  keer	  daags	  gegeven	  worden,	  zonder	  vaste	  tijden,	  dan	  dient	  u	  dit	  zelf	  thuis	  te	  doen.	  	  
• Een	  medicijn	  wordt	  alleen	  toegediend,	  wanneer	  het	  dagelijkse	  ritme	  van	  de	  opvang	  en	  een	  goede	  zorg	  voor	  de	  

andere	  kinderen,	  niet	  belemmerd	  wordt.	  	  
• Wanneer	  u	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  verzoekt	  om	  zelfzorgmiddelen	  (zoals	  een	  hoestdrankje,	  homeopathisch	  

middel	  of	  enig	  ander	  medicijn	  dat	  zonder	  recept	  te	  verkrijgen	  is)	  aan	  uw	  kind	  toe	  te	  dienen,	  doen	  zij	  dit	  op	  uw	  
verantwoording.	  Ook	  hiervoor	  geldt:	  altijd	  eerst	  thuis	  toedienen.	  

• In	  principe	  geven	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  geen	  zetpillen,	  paracetamol	  en	  aspirine	  aan	  uw	  kind	  (ook	  al	  zijn	  dit	  
zelfzorgmiddelen).	  	  

• Alleen	  op	  doktersadvies	  wordt	  een	  kinderpijnstiller	  gegeven.	  Bij	  een	  koortsstuip	  belt	  de	  pedagogisch	  medewerker	  
daarom	  direct	  de	  (huis-‐)arts.	  Heeft	  een	  kind	  regelmatig	  een	  koortsstuip,	  dan	  kan	  er	  een	  aangepaste	  afspraak	  
gemaakt	  worden.	  

• Bij	  twijfel/	  onduidelijkheid	  over	  de	  methode	  van	  toediening,	  de	  hoeveelheid	  o.i.d.	  neemt	  de	  pedagogisch	  
medewerker	  altijd	  eerst	  contact	  op	  met	  u.	  Blijven	  er	  onduidelijkheden	  dan	  neemt	  de	  directie	  zelf	  contact	  op	  met	  de	  
behandelend	  arts	  of	  apotheker.	  

• De	  kinderopvanglocatie	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  de	  eventuele	  bijwerkingen	  die	  kunnen	  optreden	  als	  gevolg	  van	  het	  
door	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  toegediende	  medicijn	  of	  zelfzorgmiddel.	  

	  
Wat	  moet	  u	  doen,	  wanneer	  uw	  kind	  medicijnen	  nodig	  heeft	  tijdens	  de	  opvang.	  
1. U	  vult	  dit	  formulier	  thuis	  in	  en	  schrijft	  (eventueel)	  aanvullend	  een	  duidelijke	  instructie	  hoe	  het	  medicijn	  toegediend	  

moet	  worden.	  Deze	  instructie	  gebruiken	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  bij	  overdracht	  naar	  elkaar.	  
2. Het	  medicijn	  zit	  in	  de	  originele	  verpakking,	  met	  daarop	  duidelijk	  de	  naam	  en	  geboortedatum	  van	  uw	  kind.	  Ook	  geeft	  

u	  de	  originele	  bijsluiter	  mee.	  
3. U	  overhandigt	  dit	  formulier	  samen	  met	  het	  medicijn	  aan	  de	  pedagogisch	  medewerker.	  	  
4. De	  pedagogisch	  medewerker	  neemt	  het	  formulier	  en	  de	  (schriftelijke)	  instructies	  met	  u	  door.	  Indien	  mogelijk	  doet	  u	  

voor	  hoe	  het	  medicijn	  toegediend	  moet	  worden.	  
5. Wanneer	  het	  voor	  de	  pedagogisch	  medewerker	  duidelijk	  is	  wat	  zij	  moet	  doen,	  ondertekent	  u,	  net	  als	  de	  pedagogisch	  

medewerker,	  het	  formulier.	  
6. De	  pedagogisch	  medewerker	  maakt	  een	  kopie	  van	  het	  formulier.	  
7. U	  ontvangt	  één	  formulier;	  de	  pedagogisch	  medewerker	  doet	  de	  andere	  in	  de	  groepsmap	  met	  plaatsingsgegevens.	  
8. De	  medicijnen	  die	  door	  u	  worden	  meegegeven	  en	  niet	  in	  de	  koelkast	  moeten,	  worden	  op	  de	  eigen	  groep	  op	  een	  

hoge	  veilige	  plaats,	  buiten	  het	  bereik	  van	  de	  kinderen	  bewaard.	  
9. Voor	  elke	  kuur,	  elk	  nieuw	  medicijn,	  worden	  bovengenoemde	  stappen	  opnieuw	  opgevolgd.	  	  
10. Wijzigingen	  (over	  dosering,	  tijdstip,	  etc.)	  moet	  u	  zélf	  in	  vullen	  op	  een	  nieuw	  	  formulier	  ‘Verzoek	  tot	  medicijntoediening’.	  	  

                                                        
1 De volledige tekst van dit protocol is op aanvraag verkrijgbaar. 


