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Werkwijze	  Medicijnverstrekking	  /Ziekte	  en	  Medisch	  handelen	  
	  
Richtlijnen	  medicijnverstrekking	  aan	  kinderen	  

-‐ Ouders/verzorgen	  dienen	  schriftelijk	  een	  verzoek	  in.	  	  
-‐ Geneesmiddel	  moet	  in	  originele	  verpakking	  worden	  aangeboden	  en	  bewaard	  blijven.	  
-‐ Duidelijk	  moet	  zijn	  wanneer,	  hoeveel	  en	  hoe	  de	  medicijn	  toegediend	  moet	  worden.	  	  
-‐ Originele	  bijsluiten	  moet	  aanwezig	  zijn	  en	  moet	  altijd	  gelezen	  worden	  door	  de	  

toediener.	  
-‐ Als	  de	  toediener	  twijfelt	  of	  het	  niet	  vertrouwt	  wordt	  de	  medicatie	  niet	  toegediend.	  
-‐ De	  manier	  van	  toediening	  moet	  gelijk	  zijn	  op	  het	  formulier	  ingevuld	  door	  de	  

ouder/verzorger	  en	  de	  bijsluiter.	  
-‐ Het	  telefoonnummer	  van	  de	  huisarts	  van	  de	  kinderen	  moet	  bekend	  zijn	  zodat	  deze	  

in	  geval	  van	  nood	  te	  bereiken	  is.	  	  
-‐ De	  persoon	  die	  de	  medicatie	  toedient	  vult	  een	  formulier	  in	  en	  zet	  een	  paraaf	  onder	  

vermelding	  van	  de	  datum.	  
-‐ Medicatie	  moet	  regelmatig	  gecontroleerd	  worden	  op	  gebruiksdatum.	  

	  

Ziekte	  

Richtlijnen	  bij	  ziekte	  

Kinderen	  hebben	  een	  verhoogd	  risico	  op	  besmetting	  kinderziekten.	  Om	  dit	  in	  goede	  banen	  te	  leiden	  
hanteren	  wij	  het	  volgende	  ziektebeleid:	  

-‐ Indien	  een	  kind	  een	  besmettelijke	  ziekte	  onder	  de	  leden	  heeft	  kan	  het	  kind	  niet	  naar	  
BSO.	  

-‐ Indien	  sprake	  is	  van	  koorts	  of	  overgeven	  kan	  het	  kind	  niet	  naar	  BSO.	  
-‐ Als	  er	  twijfel	  is	  over	  de	  gezondheid	  van	  het	  kind,	  wordt	  overleg	  gevoerd	  tussen	  de	  

leiding	  en	  ouder	  om	  een	  verstandig	  besluit	  te	  nemen.	  Eindbeslisser	  is	  te	  allen	  tijde	  de	  
leiding.	  

-‐ Indien	  het	  kind	  tijdens	  de	  opvang	  ziek	  wordt,	  wordt	  meteen	  contact	  opgenomen	  met	  
de	  ouder/verzorgen	  en	  wordt	  verzocht	  het	  kind	  op	  te	  halen.	  
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-‐ Er	  is	  een	  EHBO’er	  aanwezig	  in	  het	  pand	  en	  indien	  nodig	  staat	  deze	  tot	  onze	  
beschikking.	  

	  

Medisch	  handelen	  	  
	  
Richtlijnen	  medisch	  handelen	  
	  
ZamZam	  geeft	  ouder/verzorger	  de	  mogelijkheid	  handelingen	  te	  verrichten	  die	  vallen	  onder	  
medisch	  handelen	  voor	  het	  kind.	  ZamZam	  zal	  dit	  niet	  voor	  eigen	  rekening	  nemen.	  Wel	  is	  er	  
sprake	  van	  ondersteuning	  van	  de	  ouder,	  maar	  het	  daadwerkelijk	  verrichten	  van	  deze	  
handelingen	  zoals	  bijvoorbeeld	  injecties	  toedienen	  dient	  echter	  door	  de	  ouder/verzorger	  of	  
een	  daartoe	  aangewezen	  persoon,	  welke	  schriftelijk	  is	  vastgelegd.	  	  
	  

	  


