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Protocol geneesmiddelenverstrekking en verrichting medische handelingen. 
 
Een leidraad voor leidsters werkzaam bij kinderdagverblijf de Speelhoeve betreffende het toedienen 
van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen aan kinderen van de Speelhoeve. 
 
 
DOEL 
Aan de leidsters wordt regelmatig door ouders de vraag gesteld of er geneesmiddelen toegediend 
kunnen worden aan hun kind. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt en de behoefte aan 
duidelijkheid bij zowel leidsters als ouders is groot. Door middel van dit protocol wordt ernaar 
gestreefd om binnen het team uniformiteit te krijgen en naar de ouders duidelijkheid te verschaffen 
wat betreft het toedienen van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen aan de kinderen.  
 
 
DEFINITIES EN TERMEN 
Geneesmiddelen: Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. 
Dit zijn middelen die op recept verkregen zijn. Hierbij valt te denken aan pillen, drankjes (anti-biotica) 
en zalven. 
Zelfzorgmiddelen: Geneesmiddelen die niet op recept verkregen zijn. Deze middelen zijn door de 
ouders zelf bij een apotheek of drogist gekocht. Hieronder vallen homeopathische middelen,  
hoestdrankjes en dergelijke. 
 
 
SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 
Ouders mogen allerlei geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind 
deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op de Speelhoeve zullen de ouders hun 
‘zeggenschap’ over deze toediening over willen dragen aan de leidsters.  
Om ervoor te zorgen dat de leidster deze zeggenschap van de ouders krijgen zal een  "Overeenkomst 
gebruik geneesmiddelen" ondertekend worden door beide partijen. Dit is vast onderdeel van de 
inschrijving van het kind bij de Speelhoeve. 
 
 
BEVOEGDHEDEN 
Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel mag alleen door de vaste leidsters worden toegediend. Een 
stagiaire is niet bevoegd tot het verstrekken van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel. De vaste leidsters 
mogen echter geen zetpillen toedienen. 
 
Niet alle geneesmiddelen kunnen toegediend worden door de leidsters van de Speelhoeve. 
Er zijn diverse medische handelingen die alleen door gekwalificeerde beroepsbeoefenaren (arts, 
verpleegkundige) uitgevoerd mogen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het toedienen van een 
injectie voorbehouden is aan deze beroepsbeoefenaren. Leidsters mogen die injectie niet geven, ook 
niet als de ouders het zelf wel doen. Dit is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (Wet BIG).  Wel is het mogelijk om een arts of verpleegkundige  op locatie te laten 
komen voor het toedienen van (bijvoorbeeld) injecties. 
 
 
BENODIGD MATERIAAL 

 Overeenkomst gebruik geneesmiddelen. 

 Aftekenlijst. 
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WERKWIJZE 
1. Ouders leveren een geneesmiddel/zelfzorgmiddel in de originele verpakking in bij de leidster en 

geven uitleg omtrent de reden van het gebruik en de wijze waarop het 
geneesmiddel/zelfzorgmiddel toegediend moet worden (de ouders doen het eventueel voor). 
Tevens geven de ouders aan wanneer de laatste dosering is toegediend.  

 
2. De ouders leveren, tezamen met het geneesmiddel/zelfzorgmiddel, een originele bijsluiter in bij 

de leidster. 
- Bij geneesmiddelen op doktersvoorschrift: indien er een verschil lijkt te bestaan tussen het 

doktersvoorschrift en de bijsluiter, zal er eerst overleg gepleegd worden  met de arts 
alvorens het geneesmiddel toe te dienen of een schriftelijke verklaring van de arts over de 
gewenste toediening gevraagd worden. Bij twijfel zal het geneesmiddel niet worden 
toegediend. 

- Bij zelfzorgmiddelen: indien de bijsluiter en de wijze van toediening die door de ouders 
wordt gevraagd elkaar tegenspreken, zal het zelfzorgmiddel niet door de leidsters van de 
Speelhoeve worden toegediend.  

 
3. De leidster noteert de naam van het kind, het tijdstip van de laatste dosering, de datum,  

de naam van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel en de wijze van toedienen op een aftekenlijst, 
 welke aanwezig is op het kinderdagverblijf. 

 
4. Voor het toedienen van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel controleert de leidster altijd de 

uiterste gebruiksdatum. 
 
5. De leidster noteert wanneer ze het geneesmiddel/zelfzorgmiddel heeft toegediend en tekent de 

lijst af. 
 
6. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt aan het einde van de dag (of dagdeel) weer 

meegegeven aan de ouders. Indien het geneesmiddel/zelfzorgmiddel voor een langere termijn 
moet worden toegediend kan ervoor gekozen worden om het geneesmiddel/zelfzorgmiddel te 
bewaren (op de daarvoor bestemde plaats) op het kinderdagverblijf. 

 
7. Wanneer er zich een calamiteit voordoet of het geneesmiddel/zelfzorgmiddel niet op een juiste 

wijze wordt toegediend zal er direct contact worden gezocht met de ouder(s) en/of de huisarts 
van het kind. De gegevens dienen vermeld te staan in de "Overeenkomst gebruik 
geneesmiddelen". 

 
8. De "Overeenkomst gebruik geneesmiddelen" en de aftekenlijst worden bewaard in een speciale 

map op het kinderdagverblijf en is voor alle leidsters toegankelijk. 
 
 
Kinderdagverblijf de Speelhoeve, oktober 2015 
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Overeenkomst gebruik geneesmiddelen 
 
 
 
Hierbij geeft : 
 
______________________________________________________________ (naam ouder/verzorger) 
 
telefonisch bereikbaar op nummer: ____________________________________________________ 
 
 
ouder/verzorger van: ______________________________________________________ (naam kind) 
 
 
toestemming aan de leidsters om zijn/haar kind geneesmiddelen en/of zelfzorgmiddelen toe te 
dienen tijdens het verblijf bij: 
 
Kinderdagverblijf De Speelhoeve 
Ivige Leane 28 
8631 WB  Loënga 
 
Naam en telefoonnummer huisarts:   
 
_______________________________________   ______________________________ 
 
 
Naam en telefoonnummer apotheek: 
 
______________________________________    ______________________________ 
 
Afspraken: 
1.  Het geneesmiddel/ zelfzorgmiddel (met uitzondering van zetpillen) wordt toegediend 
  conform het doktersvoorschrift (zie etiket van de verpakking ), dan wel het verzoek van 
  de ouders (zelfzorgmedicatie). 
 
2. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel zal zo veel mogelijk aan het einde van de dag (of einde 
  van het dagdeel waarop kinderopvang wordt genoten) meegegeven worden aan de ouders. 

 
3.  Wanneer het geneesmiddel/zelfzorgmiddel bewaard moet worden op het 
  kinderdagverblijf zal dit adequaat gebeuren: in de koelkast of in een afgesloten kast, 
  buiten het bereik van kinderen en/ of onbevoegden. 
  Geneesmiddelen waarop niet staat dat ze in de koelkast moeten worden bewaard, 
  zullen daar ook niet worden opgeslagen.  
 
4. De uiterste gebruiksdatum wordt altijd voor het toedienen gecontroleerd. 
  Overtollige en verlopen geneesmiddelen worden geretourneerd aan de ouders. 
 
5. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel mag door alle vaste leidsters van het 
  kinderdagverblijf worden toegediend. Stagiaires zijn niet bevoegd een 
  geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen.   
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6. Er mogen door de leidsters geen medische handelingen verricht worden die alleen door 
  gekwalificeerde beroepsbeoefenaren (arts, verpleegkundige) uitgevoerd 
  mogen worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld injecties. 
 
7. Het kinderdagverblijf houdt middels een aftekenlijst bij wie, wanneer, welk 
  geneesmiddel aan welk kind toedient. Deze lijst wordt door de leidster die 
  het geneesmiddel/zelfzorgmiddel toedient,  geparafeerd.  
 
8.  Het kinderdagverblijf kan bij twijfel of onduidelijkheid over de wijze van toedienen zelf 
  contact opnemen met de behandelend arts en/of apotheker. 
 
9.  Het kinderdagverblijf en haar leidsters zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
  bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het toegediende geneesmiddel/ 
  zelfzorgmiddel. 
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord getekend, 
 
te  Sneek       te ____________________ (Plaats) 
 
op  11 oktober 2015     op ____________________ ( Datum) 
 
 
Kinderdagverblijf De Speelhoeve:   de ouder/verzorger: 
   
 
 
 
__________________________    _________________________ 
M.J. Hamersma-Ploegstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


