
  

 

Toestemmingsformulier medicijnverstrekking 
 

Hierbij geeft ondergetekende toestemming om zijn/ haar kind tijdens het verblijf bij kindercentrum het 

groenehuis het hierna genoemde medicijn/ zelfzorgmiddel toe te dienen.  

Uit te sluiten medicijnen: Er zijn steeds meer aanwijzingen dat medicijnen met een kalmerende werking 

een rol kunnen spelen bij het optreden van wiegendood bij jonge kinderen. In een aantal medicijnen 

(zoals promethazine, alimemazine en oxomemazine) zitten middelen met een kalmerende werking. Aan 

kinderen onder de twee jaar dienen wij in principe deze middelen niet toe.  

 

Naam kind:      …………………………………………………………………………………… 

Naam ouder(s)/verzorger(s):    …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum kind:     …………………………………………………………………………………… 

Naam groep:      bloementuin/vogeltuin/vlindertuin/beestjestuin* 

Naam medicijn/ zelfzorgmiddel:   …………………………………………………………………………………… 

Medicijn wordt verstrek op voorschrift van:  arts/ apotheek/ op aanwijzing van ouders/verzorgers* 

Naam en telefoonnummer behandelend arts:  …………………………………………………………………………………… 

Naam en telefoonnummer apotheek:   …………………………………………………………………………………… 

Dosis per keer:      …………………………………….mg/ ml/ tablet(ten)/ druppels* 

Hoeveel keer per dag:     …………………………………………….…………………….maal daags 

Tijdstip(pen) van toedienen:    …………………………………………………………………………………… 

Periode van verstrekking:    begindatum…………………………..tot……………………………….. 

Wijze van toediening: (mond, neus, anders)  …………………………………………………………………………………… 

Bijzonderheden: (b.v. x uur na maaltijd, niet met melk etc.)   …………………………………………………………………………………… 

Mogelijke bijwerkingen:    …………………………………………………………………………………… 

Het medicijn is houdbaar tot en met:   …………………………………………………………………………………… 



  

 

Te nemen maatregel als het kind niet goed  

op het medicijn reageert:    ……………………………………………………………........................ 

       …………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………… 

Bewaring medicijn:     koelkast/ medicijnenbox/ anders* namelijk 

       …………………………………………………………………………………… 

*Doorhalen indien NIET van toepassing 

 Ouder/ verzorger gaat akkoord met de volgende voorwaarden: 

- Het medicijn wordt toegediend conform het doktersvoorschrift (zie etiket van de verpakking.) Indien het 

een zelfzorgmedicijn betreft, dan wordt het middel toegediend conform de beschrijving van de 

bijsluiter. 

- Het medicijn zit in de originele verpakking met bijsluiter. 

- De naam van het kind is vermeld op het doosje, flesje of de tube. 

- Ondergetekende is verantwoordelijk voor het bewaken van de houdbaarheidsdatum. 

- Ondergetekende heeft het medicijn/ zelfzorgmiddel eerst thuis gebruikt en is verantwoordelijk voor het 

doorgeven van wijzigingen; in die gevallen wordt een nieuw formulier ingevuld. 

- Medicatie van tijdelijke aard wordt door ouders per keer dat het kind naar kindercentrum het 

groenehuis komt, meegenomen en weer mee terug naar huis genomen. Met uitzondering van langdurig 

te verstrekken medicatie. 

- Kindercentrum het groenehuis/ de medewerkers van kindercentrum het groenehuis is/zijn niet 

aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het door haar personeel 

toegediende medicijn/ zelfzorgmiddel. 

Datum:       …………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/ verzorger:   …………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening pedagogisch medewerker 1:  …………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening pedagogisch medewerker 2:  …………………………………………………………………………………… 


