MijnGastouderopvang
gastouderbemiddeling tussen ouders en gastouders

Overeenkomst gebruik geneesmiddelen
gastouderopvang inzake de BIG wet
(BIG = Beroepsbeoefening in de Individuele Gezondheidszorg)

1. Hierbij geeft/geven 000000000000000.0000000000., ouder(s)/verzorger(s)
van 00000000000000, toestemming aan gastouder 000000000000000..,
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang 00000000000000. om aan
haar/zijn/hun kind tijdens het verblijf bij de gastouder het hierna genoemde geneesmiddel /
zelfzorgmiddel toe te dienen:
Het genees-/zelfzorgmiddel wordt toegediend conform (a.u.b. aankruisen):
het doktersvoorschrift - zie etiket van de verpakking,
het verzoek van de ouders (zelfzorgmedicatie).
2. Naam geneesmiddel/zelfzorgmiddel:
.................................................................................................................................................................
3. Het genees-/zelfzorgmiddel wordt verstrekt op voorschrift/aanwijzing van
(a.u.b. aankruisen en evt. invullen):
naam en telefoonnummer behandelend arts: 00000000000000000000000.
naam en telefoonnummer behandelend tandarts: 000000000000000000000.
naam en telefoonnummer apotheek: 000000000000000000000000000
de ouder/verzorger zelf.
4. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt vanaf 00000000000000.
tot 0000000.000000000000.
5. Dosering:.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Tijdstip(pen): Bijzondere aanwijzingen (a.u.b. aankruisen):
... uur voor / na de maaltijd
niet met melkproducten geven
niet met grapefruitsap
zittend
op schoot
liggend
staand
anders:................................................................................................................................................
7. Wijze van toediening (a.u.b. aankruisen):
via de mond
via de neus
rectaal
in het oog (links/rechts)
in het oor (links/rechts)
op de huid, plaats:
anders:...........................................................................................................................
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8. Dient het geneesmiddel/zelfzorgmiddel te worden bewaard op een specifieke plaats? (a.u.b.
aankruisen en invullen)?
Nee
Ja, namelijk:...................................................................................................................

10. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel is houdbaar tot en met (houdbaarheidsdatum):
.............................................................................................................................................
11. Evaluatie van toediening is (datum):
..............................................................................................................................................
12. De gastouder kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf namens de ouders contact opnemen met de
behandelend arts en/of apotheker. Indien het een zelfzorgmiddel betreft wordt namens de ouders
contact opgenomen met de arts van de gastouder of met de Centrale Doktersdienst.
13. De ouder is zelf sinds 00000000000.0 (datum invullen) ook bekend met het gebruik en
de werking van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel bij het hierboven genoemde kind.
14. De gastouder is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg
van het toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel.
Voor akkoord,

0000000000..

.....................................................(datum)

000000000000000000

Handtekening ouder 00000000000.
000000000000000000

Handtekening ouder 00000000000..
000000000000000000

Handtekening gastouder 00000000000.

Een nieuw formulier is te downloaden op www.MijnGastouderopvang.nl/Formulier-toediening-medicijn.pdf
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Het toedienen van medicijnen aan kinderen valt onder de reguliere uitoefening van de taak van
gastouders.
Toch voert GOB MijnGastouderopvang een terughoudend beleid met betrekking tot het toedienen van
medicijnen. Het verstrekken van medicijnen door gastouders brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee,
aan ouders wordt gevraagd dit zoveel mogelijk zelf te doen.
Wanneer er, ondanks het terughoudende beleid, toch medicijnen gegeven moeten worden door gastouders, dan
wordt gebruik gemaakt van dit protocol Medicijnverstrekking en van het formulier Medicijntoediening.
Veel medicijnen kunnen twee keer per dag gegeven worden. Dit kan dan in principe door de ouders zelf ’s
ochtends en ’s avonds thuis worden gegeven. Aan ouders wordt gevraagd om met de huisarts of specialist te
overleggen om de dosering hierop zoveel mogelijk aan te passen.
De voorwaarden voor medicijnverstrekking:
1. Voor de start van het toedienen moeten vragen van de gastouder over de mogelijke gevolgen en risico’s van
het gebruik van specifieke medicijnen zo goed mogelijk beantwoord worden. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van deskundigheid van bijv. een wijkverpleegkundige, de apotheek die het medicijn geleverd heeft
en de eigen arts van het kind die het betreffende medicijn heeft voorgeschreven. GOB MijnGastouderopvang
verwacht van ouders medewerking bij het wegnemen van mogelijke vragen en onzekerheid.
2. Bij het toedienen van medicijnen is het prettiger dat het kind al bekend is met het betreffende medicijn, dat wil
zeggen: dat er al thuis mee gestart is. Dit om de mogelijke bijwerkingen van het medicijn zoveel mogelijk
thuis op te vangen (een uitzondering hierop vormen de medicijnen die incidenteel verstrekt worden, bijv. bij
benauwdheid). Wanneer een medicijn ernstige bijwerkingen kan hebben, dan kan de gastouder in overleg
met de huisarts en/of het consultatiebureau besluiten dat een medicijn eerst 24 uur thuis moet worden
uitgeprobeerd voor een kind de opvang mag bezoeken.
3. Het medicijn dient in de originele verpakking (inclusief Nederlandstalige (!)) bijsluiter met eventuele
bijwerkingen) op de locatie of bij de gastouder aanwezig te zijn. Het is de verantwoording van de ouders de
bijsluiter zo nodig te laten vertalen.
4. Medicijnen die zijn voorgeschreven door (huis)arts of specialist zijn voorzien van de naam van het kind en de
doseringsvorm en norm. Vrij verkrijgbare medicijnen bij apotheek en/of drogisterij zijn door de ouder zelf
voorzien van een sticker met daarop de naam van het kind, de dosering en de toedieningsvorm.
5. Medicijnen die niet zijn voorzien van naam, dosering, toedieningsvorm en (Nederlandstalige) bijsluiter worden
geweigerd.
6. Ouders dienen voor het gebruik van elk medicijn vooraf een formulier in te vullen. Vraagouders die gebruik
maken van gastouderopvang krijgen een formulier bij plaatsing. Wijzigingen in de dosering dienen op het
formulier te worden vermeld, evenals de datum waarop er gestopt wordt met de medicijnen. Zowel de
gastouder als de ouder tekenen voor akkoord bij elke wijziging.
7. Zonder het formulier voor medicijn toediening mag er niet gestart worden met het toedienen van medicijnen.
8. Ouders zijn verantwoordelijk voor het controleren van de houdbaarheidsdatum van het medicijn. Mocht een
gastouder zien dat de houdbaarheidsdatum is verstreken, dan wordt het medicijn niet toegediend en worden
ouders hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
9. Uitgangspunt in het beleid van GOB MijnGastouderopvang is om geen koortsverlagende medicatie toe te
passen. Als kinderen koorts hebben (bij 38 graden of meer), dan wordt er altijd contact opgenomen voor
overleg met de ouder (zie verder Protocol zieke kinderen). Een uitzondering wordt in sommige gevallen
gemaakt wanneer een kind gevoelig is voor koortsstuipen. Wanneer een kind op advies van een arts een
zetpil moet krijgen zodra de koorts oploopt, om een koortsstuip te voorkomen, zal een gastouder deze zetpil
geven indien nodig. Meteen worden de ouders gebeld en moet het kind z.s.m. worden opgehaald.
Het medicijnbeheer:
1. De gastouder is verantwoordelijk voor het verstrekken van medicijnen. Hierover worden aan het begin van de
dag afspraken gemaakt.
2. Het toedienen van medicijnen in locatie waar de gastouderopvang plaatsvindt wordt bijgehouden op een
aftekenlijst m.b.t. medicijnverstrekking). Deze aftekenlijst wordt zolang het medicijn wordt toegediend
bewaard bij de aanwezigheidslijsten, daarna gaat het naar het kinddossier.
3. Medicijnen dienen op de voorgeschreven wijze bewaard te worden (op kamertemperatuur, in de koelkast).
4. Het opbergen dient te gebeuren op een daarvoor vastgestelde plaats buiten het bereik van kinderen.

NB 1: Onder medicijnen worden dus ook homeopathische geneesmiddelen en paracetamol gerekend.
NB 2: Voor wijzigingen of bij gebruik van nieuwe/andere medicijnen moet een nieuw formulier worden ingevuld.
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