Protocol Risico’s ten gevolge van (niet) medisch handelen
Op het kindercentrum worden niet regulier medicijnen verstrekt. Als ouders willen dat er toch
medicijnen aan de kinderen moeten worden toegediend dient het Medicijnformulier ingevuld en
ondertekend te worden.

• Er is in kaart gebracht welke bevoegdheden de verschillende pedagogisch medewerkers
hebben.
• Er zijn schriftelijke instructies voor de medicijnverstrekking vastgelegd op het
Medicijnformulier.
• Bij onvoldoende bevoegde en bekwame medewerkers, worden medische handelingen
uitbesteed aan bijvoorbeeld de thuiszorg.

• Op het Medicijnformulier is vastgelegd wie van de pedagogisch medewerkers de medicijnen
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verstrekt.
Er wordt een afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn twee keer
wordt toegediend.
Er worden alleen medicijnen in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum en met
bijsluiter verstrekt.
De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd.
Medicijnen worden zo nodig in de koelkast bewaard.
Het medicijn dient in de op het Medicijnformulier aangegeven hoeveelheid, in een afgesloten
doosje en per dag aan de pedagogisch medewerkers te worden overhandigd.
Vóór het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen.

• Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen zoals paracetamol, worden alleen verstrekt als het
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medicijnformulier is ingevuld.
Er worden alleen medicamenten verstrekt die al eerder thuis verstrekt zijn.
Er wordt een afvinklijst gebruikt.
Er wordt gewerkt met een schriftelijke procedure met betrekking tot calamiteiten als gevolg
van verstrekking een geneesmiddel/ zelfzorgmiddel. Dit wordt vastgelegd op het
Medicijnformulier
Er is een afspraak gemaakt met een huisarts in de buurt, zodat in geval van calamiteiten
hierop teruggevallen kan worden.

(Medisch) Klantendossier:
• Gegevens over allergieën en vaccinaties worden in het klantendossier opgenomen.
• Indien van toepassing wordt voor een kind een actueel ‘medisch’ dossier bijgehouden. De
medische achtergrond van het betreffende kind wordt aan het normale klantendossiers
toegevoegd en betrokkenen zijn op de hoogte van de inhoud van de dossiers.
• Gezondheidskenmerken en bijzonderheden zoals boven bedoeld op medisch vlak worden in het
dossier van het kind vastgelegd.

