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          September 2020 
Protocol verstrekking geneesmiddelen  
Opvangmedewerkers mogen geen geneesmiddelen toedienen en/of verstrekken. Zij zijn hier 
volgens de wet BIG niet toe bevoegd. 
 
Toestemming 
Indien een kind toch geneesmiddelen nodig heeft tijdens opvangtijd, wordt met de ouders en 
pedagogisch medewerkers overlegd of opvang Helmgras deze verantwoordelijkheid kan 
dragen. 
Indien men van mening is dat dit kan, dient altijd het formulier voor 
geneesmiddelenverstrekking ingevuld te worden door de ouders en de betreffende 
pedagogisch medewerker. Ook wanneer het kind de geneesmiddelen zelf inneemt.  

• Een kopie van de bijsluiter van het geneesmiddel dient aan het formulier 
geneesmiddelenverstrekking vastgeniet te worden. 

  
Protocol 

• Middels dit formulier wordt de pedagogisch medewerker ontzien van de 
verantwoordelijkheid en gevolgen van het toedienen van geneesmiddelen. 

• De opvangcoördinator dient op de hoogte gesteld te worden van het feit dat er een 
formulier getekend is en er geneesmiddelen verstrekt gaan worden. 

• Wanneer het formulier geneesmiddelenverstrekking niet ingevuld en ondertekend is, mag 
een pedagogisch medewerker geen geneesmiddelen toe (laten) dienen. 

  
 

 

Hierbij verklaart: 

Naam ouder  : ……..………………………………………………………………………………………..  

Ouder van   : ……......…………………….………………………………..……......................... 

Geboortedatum kind : ………………………………………………………………………..……………….......  

 

O  Dat mijn kind tijdens het verblijf bij opvang Helmgras door het personeel 

geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen krijgt toegediend.  

O Dat mijn kind zelfstandig geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen neemt tijdens het verblijf 

bij opvang Helmgras.  

 

Het betreft:  

Geneesmiddelnaam:  …………………………………………………………………………….................................  
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Geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen dienen met de grootste zorgvuldigheid toegediend te 
worden. Wij verzoeken u daarom onderstaande vragen in te vullen.  
 
1. Op wiens voorschrift wordt het geneesmiddel/zelfzorgmiddel verstrekt?  

O  de behandelend arts ………..………………………………………………….……………. (naam arts)  

O  op aanwijzing van mijzelf ………………………………………….………………. (uw eigen naam)  
 

2. Gedurende welke periode dient het geneesmiddel te worden toegediend?  

van begindatum : …..………………………………………………………………………………..…….. 

tot einddatum  : ……….……………………………………………………………………………….….  
 

3. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt op de volgende wijze toegediend: 

O  via de mond  

O  via de neus 

O  via het oor 

O  anders namelijk: ………...………………………………………………………………………..……………… 
 

4. Dosis van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel, manier en tijdstip van innemen: 

dosis   : ……………………………………………………………………………………………. 

tijdstip   : …………………………..…………………………………………..………………….. 

wijze van toedienen : …………………………………………………………………………..………………. 

bijzonderheden : ……………………………………………………………………………..…………….  
 

5. Namen van personeel die het geneesmiddel/zelfzorgmiddel toedienen: 

naam pedagogisch medewerker: …………………………………………….…………….………………  

naam pedagogisch medewerker: ………………………………………………………………..…………  

naam pedagogisch medewerker: ……………………………………………………………..……………  
 

6. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt op de volgende manier bewaard: 

plaats van bewaren : ……..………………………………………………………………………..….………. 
temperatuur  : …………………………………………………………………………..…….…………. 
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7. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel is houdbaar tot en met:  

houdbaarheidsdatum :  ……..……………………………………………………………………………………  
  
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van geneesmiddelen 
waarvan de houdbaarheidstermijn niet is overschreden. 

8. Wanneer bepaalt u of toedienen van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel vervolgd wordt? 

evaluatiemoment : ……………………………………………………………………………………………. 

 

• Opvang Helmgras is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door haar personeel 
toedienen van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel.  

• Ook de individuele pedagogisch medewerker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
het, in opdracht van de ouder, toedienen van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel. 

 
Voor akkoord:  

Plaats    : ……………………………………………………………..…..…………………………………… 

Datum   : ……………………………………………………………..…..……………………………………   

Naam ouder   : .……………………………………………………..……………….………………………………  

Handtekening ouder  : ……………………………………………………………….……………………………………...  

 

Namen pedagogisch medewerker(s) en handtekening(en):  

 

Naam opvangcoördinator   handtekening 

 

……………………………………………………….  ………………………………………..…………….  

 

Naam Pedagogisch medewerker  handtekening 

 

……………………………………………………….  ……………………………………………………….  

 


