Protocol Medicijn Verstrekking
•

Wij dienen in principe geen medicijnen toe aan de kinderen.

•

Medicijnen mogen alleen toegediend worden, wanneer ze uitgeschreven worden door een
arts en worden pas na schriftelijke toestemming van ouders toegediend.

•

Ouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goede overdracht rondom het geven
van medicatie en moeten een standaard medicijnformulier invullen.

•

Wanneer zij dit niet doen kunnen wij die dag geen medicijnen aan een kind geven.

•

Groepsleiding neemt in dat geval telefonisch contact op met de ouders

•

De medicijnen moeten duidelijk voorzien zijn van naam, bijsluiter, dosering en recente
datum.

•

Medicijnen dienen in de originele verpakking te zitten

•

Zonder schriftelijke toestemming zullen alleen medicijnen in noodgevallen verstrekt worden
na mondeling overleg met ouders.

•

Wij lezen de bijsluiter voor het verstrekken van het medicament.

•

Wij geven medicijnen niet voor het eerst in kindercentrum, verstrek alleen medicamenten
die al eerder thuis verstrekt zijn.

•

Wij controleren de houdbaarheidsdatum van het medicijn voordat het toegediend wordt

•

Wij bewaren medicijnen zonodig in de koelkast.

•

Wij bewaren medicijnen in de originele verpakking

•

Deze regels gelden ook voor homeopathische middelen en dus ook de veel gebruikte 'VSM'
artikelen.

•

Wij doen niet aan koortsonderdrukking en geven kinderen dus geen paracetamol ( ook niet
met toestemming van ouders). Paracetamol wordt veel gebruikt en lijkt een ‘onschuldig’
medicament. Door het gebruik van paracetamol bestaat echter het risico dat symptomen
onderdrukt worden wat tot een foute inschatting kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn
dan op grond van het gedrag verwacht zou worden.

•

Voor de ouders van kinderen op de buitenschoolse opvang geldt dat ze een verklaring
moeten schrijven waarop de naam van het medicijn staat, wanneer en hoeveel medicijnen
het kind moet krijgen. Ouders moeten deze verklaring ondertekenen. Zonder handtekening
kunnen wij geen medicijnen geven.
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Verklaring medicijnverstrekking
(hierin staan de afspraken die we met u te maken over het vertrekken van medicijnen tijdens de BSO-tijd aan uw kind)

BSO vestiging: Sport- & Zwem BSO Knoet
Hierbij verklaren de ouder(s) / verzorger(s) van: _____________________________
De verantwoording ligt na het verlaten van BSO Knoet bij de ouders(s) / verzorgers en
niet bij de leiding van de BSO.
VERKLARING MEDICIJNVERSTREKKING
Hierbij geeft ondergetekende,
______________________________________________________________________
ouder / verzorger van
______________________________________________________________________
toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf op Sport- & Zwem BSO Knoet het
hierna genoemde medicijn of zelfzorgmiddel toe te dienen bij het hierboven
genoemde kind. Het medicijn of zelfzorgmiddel wordt toegediend conform de op de
bijsluiter en/of etiket vermelde dosering.
Naam medicijn / zelfzorgmiddel ___________________________________________
o Het middel wordt verstrekt op voorschrift
van________________________________________ (naam behandelend arts)
o op aanwijzing van de ouders/verzorgers zelf
o Schriftelijke verklaring van de (huis)arts aanwezig.
ja (kopie verklaring bijvoegen)
nee
Startdatum: ____________________________________________________
Einddatum: ____________________________________________________
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Toediening:
Tijdstip:

_____________________________________________________

Frequentie: _____________________________________________________
Dosering:

_____________________________________________________

Wijze van toediening:

__________________________________________

De ouders(s) / verzorger(s) zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor de toediening
van het medicijn of zelfzorgmiddel. De BSO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
het door haar personeel toedienen van het medicijn /zelfzorgmiddel.
Ondergetekende verklaart tevens de pedagogisch medewerker/BSO Knoet niet
aansprakelijk te stellen als door omstandigheden de hierboven genoemde afspraak
niet nagekomen kan worden.
Ede

Datum……… ……… ………

Handtekening:

Handtekening

Ouder / verzorger

Medewerker BSO
_______________
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