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Informatie over medicatie 
 
De werkinstructie 

De werkinstructie medicijnverstrekking en medisch handelen biedt ouders en groepsleiding 

duidelijkheid bij de opvang van kinderen die medicijnen moeten gebruiken en/of medische 

handelingen moeten ondergaan. De werkinstructie is op elke vestiging voor ouders ter inzage. 

De normen van de werkinstructie protocol bevinden zich ruim binnen de grenzen van de wet B.I.G. 

(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het advies van de GGD aangaande kinderopvang. 

 

Medicijnverstrekking 

Ouders kunnen de groepsleiding verzoeken medicijnen toe te dienen aan hun kind. Daartoe dienen 

ouders altijd een schriftelijk verzoek in. Op elke vestiging zijn daarvoor standaardformulieren 

aanwezig, met als titel Verklaring verzoek toedienen van medicijnen en verrichten van medische 

handelingen. Het protocol beschrijft de voorwaarden waaronder het toedienen van medicijnen plaats 

vindt. Mogelijke risico’s voor kind en groepsleiding worden daarmee beperkt. 

 

Eenvoudige medische handelingen  

Verder kunnen ouders middels hetzelfde formulier een verzoek indienen tot het verrichten van 

eenvoudige medische handelingen, bijv. het schoonmaken van een wondje of het vervangen van een 

verbandje. In de werkinstructie wordt beschreven welke medische handelingen toegestaan zijn aan de 

pedagogisch medewerkers en onder welke omstandigheden. 

 

Geen deskundige medische handelingen 

SKH heeft er voor gekozen om deskundige medische handelingen niet door de groepsleiding te laten 

verrichten. Als een kind structureel een medische behandeling nodig heeft, dan zullen de ouders 

externe deskundige hulp in moeten schakelen. 

 

Medisch handelen in noodsituaties 

Er zijn echter ook kinderen met een chronische aandoening, die niet dagelijks medische handelingen 

moeten ondergaan, maar die wel een risico op een levensbedreigende noodsituatie met zich 

meedragen. Voor deze kinderen wordt bij de intake een stappenplan ingevuld en ondertekend, het 

Stappenplan bij medische handelingen in noodsituaties. Als de noodsituatie zich dan voordoet weet 

de groepsleiding hoe te handelen. 

Ten overvloede: ook zonder stappenplan zal de groepsleiding in een onverwachte noodsituatie 

handelen naar beste vermogen en proberen levensreddend op te treden.  

 

Gebruik van zelfzorgmiddelen op de groep 

Bij de dagelijkse verzorging of bij een ongelukje op de groep zal de groepsleiding op eigen initiatief 

verzorgingsmiddelen of een middel uit de EHBO-trommel bij kinderen gebruiken. U kunt daarbij 

denken aan zinkzalf bij opkomende luieruitslag of een arnicazalf bij een flinke buil. Ouders worden 

verzocht mogelijk allergieën te melden aan de groepsleiding. 

  

Relevante documenten 

 Werkinstructie medicijnverstrekking en medisch handelen   

 Stappenplan bij medische handelingen in noodsituaties   

 Richtlijnen GGD ziektebeelden 

 Verklaring verzoek toedienen van medicijnen en verrichten van medische handelingen 

    


