Protocol medicijnverstrekking en medische handeling
Bij de zorg van kindercentrum het groenehuis hoort ook het incidenteel toedienen van medicijnen. Het is belangrijk om
het medicijngebruik zo veilig mogelijk te maken. Het toedienen van elke vorm van medicatie (geneesmiddelen
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voorgeschreven door (huis)artsen en door ouder gekochte zelfzorgmiddelen ) valt onder de verantwoordelijkheid van
ouders. Zij blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het afgesproken medicijngebruik van hun kind en de eventuele
(negatieve) gevolgen.
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Ouders geven de medicijnen zoveel mogelijk thuis. Fluorpilletjes, vitaminedruppeltjes en alle medicijnen die slecht twee
keer per dag worden ingenomen worden gegeven door ouders.
Richtlijnen voor medicijntoediening:








Een nieuw medicijn wordt altijd eerst thuis gebruikt.
Er is schriftelijke informatie beschikbaar over het medicijn.
Ouders tekenen voor ieder medicijn het formulier Toestemmingsformulier medicijntoediening.
Het medicijn is voorzien van een (kopie van de) bijsluiter.
De naam van het kind staat duidelijk op het medicijndoosje, flesje etc.
Pedagogisch medewerkers moeten ook weten welke medicijnen het kind (alleen) thuis inneemt. Dit vanwege
mogelijke bijwerkingen zoals slaperigheid.
Ouders stellen pedagogisch medewerkers persoonlijk op de hoogte als er een nieuw medicijn gebruikt moet
worden. Soms moeten pedagogisch medewerkers eerst met de oprichter/eigenaar bespreken of de toediening
van dat medicijn verantwoord is/kan.

Pedagogisch medewerkers geven geen medicijnen, als er niet aan de bovenstaande richtlijnen is voldaan of als de
toediening als onverantwoord wordt beschouwd.
Een pedagogisch medewerker geeft nooit een geneesmiddel of een zelfzorgmiddel aan een kind op eigen initiatief.
Voordat een pedagogisch medewerker een medicijn toedient, wordt het Toestemmingsformulier medicijntoediening
geraadpleegd. Na toediening wordt het formulier Aftekenformulier medicijntoediening ingevuld door de pedagogisch
medewerker die het medicijn heeft toegediend. Als een pedagogisch medewerker twijfelt over de toediening of veiligheid
van een bepaald medicijn, is er overleg met de oprichter/eigenaar. Hetzelfde geldt in de situatie dat de medewerker zich
handelingsverlegen voelt.

Stappenplan medicijntoediening
1.
2.

1
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Ouders vragen bij de huisarts of apotheker of het mogelijk is om het medicijn buiten opvang-uren toe te dienen.
Ouders informeren de pedagogisch medewerker over het medicijn:
a. Ouders overleggen vooraf met de vaste pedagogisch medewerker van hun kind over toediening van een
nieuw medicijn.
b. Ouders vullen het formulier Toestemmingsformulier medicijntoediening in.
c. Ouders geven het medicijn voorzien van duidelijke leesbare naam op de directe verpakking en met een
(kopie van de) bijsluiter.

Waaronder homeopathische geneesmiddelen
Waar het woord medicijn(en) wordt gebruikt kan dus ook zelfzorgmiddel(en) gelezen worden.
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4.
5.
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De pedagogisch medewerker raadpleegt de informatie over het medicijn en controleert het medicijn: naam van kind
op directe verpakking en geldigheidsdatum. Bij twijfel over de veiligheid van de toediening van het medicijn overlegt
de medewerker met de oprichter/eigenaar.
Het medicijn wordt toegediend conform de informatie en het formulier Aftekenformulier medicijntoediening wordt
ingevuld.
Het medicijn wordt opgeborgen volgens de informatie op het Toestemmingsformulier medicijntoediening.
We letten op mogelijke bijwerkingen van het medicijn bij het kind.
Ouders nemen het medicijn aan het einde van de dag mee naar huis.

Medische handeling
De meeste medische handelingen mogen alleen door gekwalificeerde en bevoegde beroepsbeoefenaren
(verpleegkundige, (huis)artsen) verricht worden. Injecties worden absoluut niet door pedagogisch medewerkers gegeven,
ook niet als ouders dat zelf wel doen. In dit verband verwijzen we naar de Wet op de Beroepen in de individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG).
Medische handelingen worden onderscheiden in drie categorieën:
Categorie 1:
Dit zijn handelingen die, bij ondeskundige uitvoering, (ernstige) risico’s met zich mee brengen. Alleen (para)medisch
bevoegd personeel voert deze handelingen uit: injecties, katheterisatie, wondverzorging anders dan schaafwondjes.
Categorie 2:
Dit zijn handelingen waarvan de uitvoering de nodige zorgvuldigheid vereist. Deze ‘afgeleide medische handelingen’
(bijvoorbeeld het uittrekken van een sonde) mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat de risico’s, contraindicaties en complicaties kent. Een arts moet op korte termijn aanwezig kunnen zijn. Omdat deze kennis en
deskundigheid niet vanzelfsprekend aanwezig is worden ook deze handelingen in principe niet verricht door een
pedagogisch medewerker.
Categorie 3:
Hierbij gaat het om de ‘huis-, tuin- en keukenhandelingen zoals het verzorgen van schaafwondjes, verwijderen van
pleisters, het toedienen van medicijnen (geen injecties), het aanbrengen van een mitella. Deze handelingen kunnen
pedagogisch medewerkers van het groenehuis uitvoeren.
Handelingen in categorie 3 kunnen pedagogisch medewerkers uitvoeren door instructies nauwkeurig op te volgen. In het
geval van een noodsituatie wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van
voorbehouden handelingen (Categorie 1 en 2) zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert dit
volgens het wetboek van Strafrecht geen strafbaar feit op.

Stappenplan medisch handeling
1.
2.
3.

Ouders informeren de pedagogisch medewerker over de medische handeling die bij het kind verricht moet worden.
De pedagogisch medewerker maakt samen met de oprichter/eigenaar een risico-inventarisatie en evaluatie op de
medische handeling.
Bij een medische handeling van categorie 1 of 2 wordt de handeling verricht door de ouders of regelen de ouders een
gekwalificeerde en bevoegde beroepsbeoefenaar conform de wet BIG. Onder bepaalde voorwaarden kan deze

4.








beroepsbeoefenaar een pedagogisch medewerker autoriseren met Autorisatieformulier (afgeleide) medische
handeling.
Bij een medische handeling van categorie 3 verricht de pedagogisch medewerker de handeling nauwkeurig.

Veiligheidsmanagement
Gezondheidsmanagement
Intakeformulier
Bijzonderhedenlijst
Toestemmingsformulier medicijntoediening
Autorisatieformulier (afgeleide) medische handeling

