Protocol Toedienen Medicijnen
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn
voorgeschreven of wanneer het homeopathische middelen betreft. Ouders dienen een
verklaring te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn, wanneer in welke dosering
moet worden toegediend. De pm’er controleert altijd de datum op de medicijnen alvorens
het toe te dienen en stelt ouders op de hoogte wanneer door datumoverschrijding het
medicijn niet toegediend kan worden.
Wanneer zalf of crème toegediend moet worden, wast de pm’er haar handen of worden er
wegwerphandschoenen gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de zalf door
middel van handschoenen of een tissue aan te brengen. Wanneer een tube vies is, wordt
deze eerst gereinigd voordat men de crème er uit haalt.
Paracetamol
Op advies van de GGD wordt door de pm’ers paracetamol alleen op voorschrift van een
(huis)arts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te
tonen is. Omdat de kinderopvang 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 de opvang aansprakelijk worden gesteld.
Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan
bij de ouder. Wel is het belangrijk dat de pm’er op de hoogte wordt gesteld. Het is ouders
niet toegestaan om gedurende de dag op de opvang zelf het kind paracetamol te geven om
het kind op de opvang te kunnen laten.
Wanneer paracetamol op doktersvoorschrift moet worden toegediend, dient de medicatie
door de ouders (eventueel via de leerkracht) aan de pedagogisch medewerker(s) gegeven
worden.
Homeopathische middelen
Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals neusspray. Ouders wordt
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. Deze medicijnverklaring geldt voor alle medicijnen (zelfzorgmiddelen muv
koortsverlagers en pijnstillers, en voorgeschreven medicatie).
Deze middelen dienen ook door de ouders (eventueel via de leerkracht) aan de pedagogisch
medewerker(s) gegeven worden.
Medische handelingen
De pm’er is 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 leidinggevende per geval beslissen of aan dit verzoek
gehoor kan worden gegeven. 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 die schriftelijk worden vastgelegd:
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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 de kinderopvang en het
personeel nader geregeld
De medewerker ontvangt aanwijzingen van de arts m.b.t.
- de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd
- algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de
handeling
- instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen
- de arts bepaald in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant
noodzakelijk is.

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 op. Alle
pm’er zijn in het bezit van een EHBO-diploma toegespitst op kinderen. Ook volgen zij ieder
jaar de (herhalings)training voor bedrijfshulpverlener.
In alle andere gevallen hanteren wij de richtlijnen van de GGD en van het RIVM.
Bij dit protocol horen de formulieren Overeenkomst gebruik medicijnen en
Registratieformulier medicijnen

