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Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. Dit zijn dus
middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun
kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op het
kinderdagverblijf zullen de ouders hun ‘zeggenschap’ over deze toediening over willen dragen aan de
pedagogisch medewerksters.
Om problemen te voorkomen is het van belang om dit schriftelijk met elkaar overeen te komen.
Wanneer er besloten wordt dat de geneesmiddelen gegeven worden moet een ‘Medicijnverklaring”’
opgemaakt worden.
Soms vragen ouders ook om hun kind geneesmiddelen toe te dienen die niet op recept verkregen
zijn. Deze geneesmiddelen hebben de ouders zelf bij een apotheek of drogist gekocht. Deze
‘zelfzorgmiddelen’ kunnen echter minder onschuldig zijn dan men vaak denkt, daarom is het van
belang om ook voor deze middelen een “Medicijnverklaring” in te vullen.
Medicijnen op doktersrecept
Als een kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept op de kinderopvang geldt het
volgende:








Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van het kind en compleet in originele
verpakking en bijsluiter aan een pedagogisch medewerker afgeleverd worden. Zij controleert
de datum en toedienfrequentie.
Overeenkomstig advies van de GGD dienen nieuw voorgeschreven medicijnen altijd eerst
thuis toegediend te zijn.
Ouders dienen altijd een formulier medicijnverklaring volledig in te vullen en te
ondertekenen. Hiermee geven zij toestemming om het medicijn overeenkomstig aan hun
kind toe te dienen. Ouders dienen goede instructie te geven over de wijze van toediening.
Zonder medicijnverklaring worden er GEEN medicijnen toegediend.
Ouders zijn verplicht om op het formulier medicijnverklaring een (nood)telefoonnummer te
noteren, waarop zij die dag goed bereikbaar zijn.
De pedagogisch medewerkers spreken dagelijks met elkaar af wie op die dag
verantwoordelijk is voor het op correcte wijze toedienen van de medicijnen. Deze persoon
leest de bijsluiter goed na zodat zij op de hoogte is van de meest voorkomende bijwerkingen.
Na toediening plaatst de pedagogisch medewerker een paraaf op de medicijnverklaring ter
bevestiging van de toediening.

Homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen
Voor homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen (bv hoestdrankje) (met uitzondering van
paracetamol) gelden dezelfde richtlijnen als vermeld onder “medicijnen op doktersadvies”.

Een uitzondering kan zijn:
- Het toedienen van hoestdrank
- Het toedienen van homeopathische middelen
- Het toedienen van medicijnen i.v.m. het afmaken van een penicillinekuur
- Het aanbrengen van zalfjes
- Het afplakken van ogen
- Het puffen bij kinderen met CARA
Paracetamol
Paracetamol wordt regelmatig gebruikt bij kleine kinderen o.a. bij het doorkomen van tanden en
kiezen, na een inenting of bij pijn en/of koorts Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het
kind gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt
en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld.
Op advies van de GGD wordt daarom op het kinderdagverblijf door de pedagogisch medewerksters
paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend.
Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat
dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende
snel wordt onderkend. Tevens geldt de verplichting voor ouders om te melden aan de pedagogisch
medewerkers wanneer ze hun kind paracetamol gegeven hebben vóór de komst naar de opvang
(omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan optreden).
Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de
ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind
paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.

