Protocol medicatie
Als kinderen ziek zijn hebben ze medisch zorg nodig. Als kinderdagverblijf maken
zijn wij onderdeel van deze verzorging. Omdat er bij het gebruik en toedienen van
medicijnen heel veel verantwoordelijkheid komt kijken, beschrijven wij in dit protol
de richtlijnen m.b.t. aannemen van de medicatie en daarmee de
verantwoordelijkheid, het toedienen en het documenteren van de
medicatieverstrekking.
Aannemen van medicatie
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de
(huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring (medicatieformulier zie
bijlage)te onderteken waarop zij vermelden welk medicijn wanneer en in welke
dosering moet worden toegediend. Voor een neusspray zoutoplossing hoeft geen
medicatieformulier te worden ingevuld.
Thermometer:
Er worden thermometer hoesjes om de thermometer gebruikt bij het meten van de
temperatuur van de kinderen. Als de thermometer contact maakt met de huid moet deze
gereinigd worden met alcohol.
Medicatieformulier:

Een onderdeel van dit medisch dossier is het medicatieformulier.
Deze dient bij elke vorm van voorgeschreven medicatie te worden ondertekend door
de ouders alsmede de pedagogisch werker.
De pedagogisch werker dient de gegevens grondig te controleren voor ondertekening.
Het formulier wordt direct opgeborgen in het medisch dossier.
Medicijnen worden alleen verstrekt wanneer:

- Deze door een arts zijn voorgeschreven.
- Het medicijn in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum en
gebruiksaanwijzing zit.
- De gebruiksaanwijzing te controleren en gelezen is.
- Het medicijn eerder thuis aan een kind gegeven is.
Bewaren van medicatie:

- Medicatie wordt bewaard zoals aangegeven op het medicatieformulier.
- Bewaren in orginele verpakking incl. de bijsluiter.
- Medicatie moet buiten bereik van kinderen bewaard worden.
Medicatielijst/ afvinklijst:

Er word een medicatielijst gehanteerd voor het afvinken van het toedienen van de
medicatie. De pedagogisch medewerker noteert op de medicatielijst het tijdstip, de
tijdstippen van toediening, de datum, de naam van het kind en parafeert wanneer de
medicatie is toegediend.
Toediening van medicijnen:
Aandachtspunten bij het toedienen van de medicatie

- Controleer voor toediening nogmaals de houdbaardheidsdatum.
- Controleer de dosering en manier van toedienen.
- Controleer de juistheid van het medicijn.

Paracetamol:
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van
tanden en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder
directe aanleiding. Paracetamol wordt alleen toegediend na overleg en akkoord van
de ouders. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen
is. Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf,
wordt zonder toestemming geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig
ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf
aansprakelijk worden gesteld. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol
geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder.
Homeopathische middelen:
Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals chamodent of
neusspray. Ouders worden gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen.
Een verklaring is 1 maand geldig en wordt dus per maand opnieuw ingevuld als een
middel gedurende langere tijd wordt gegeven.
Medische handelingen:
De pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te
voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een
kind tijdens het verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal de directie
per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven.(wanneer de
directie van mening is dat pm’ ers voor een bepaalde handeling niet bekwaam zijn
kan eventueel thuiszorg worden ingeschakeld) Hierbij worden de regels uit de Wet
BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen mogen worden
verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. de medische handeling moet worden verricht in opdracht van een
beroepsbeoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf
wettelijk bevoegd is
2. de persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de
opdrachtgever opvolgen
3. de persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de
handeling te verrichten
4. er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In
een dergelijke overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende
zorg, de financiering ervan en de aansprakelijkheden van het
kinderdagverblijf en het personeel nader geregeld.
5. uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke
medische handelingen de ouders van het kind toestemming hebben
verleend.
6. uit een zogenaamd “autorisatieformulier” dient de toestemming van een
arts en bovendien de beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van
de medewerkster te blijken.
7. de medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
1. de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd.
2. algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van
de handeling .
3. instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen.

4. de arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van
zijn/haar kant noodzakelijk is. Afspraken dienen schriftelijk te
worden vastgelegd.
Noodsituaties:
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen
die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste
vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd
met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert
de hulpverlening geen strafbaar feit Medisch dossier bijhouden
Medisch dossier:
Voor ieder kind is een medisch dossier aangelegd.
Hierin wordt bijgehouden of het kind allergieën heeft, of hij/zij zijn vaccinaties krijgt
en welke kinderziekten het kind heeft gehad.
Het medisch dossier dient elke maand te worden gecontroleerd om het actueel te
houden.
Medicatieformulier

Een onderdeel van dit medisch dossier is het medicatieformulier.
Deze dient bij elke vorm van voorgeschreven medicatie te worden ondertekend door
de ouders alsmede de pedagogisch werker.

