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Zie Medicijnbeleid  

 

1. Hierbij geeft (naam ouder) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ouder van (naam en geboortedatum kind) ………………………………………………………………………………… 

toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij het kindercentrum het hierna genoemde 

geneesmiddel toe te dienen. 

 

3. Naam geneesmiddel: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Het geneesmiddel dient te worden verstrekt van (begindatum) …………………………………………… tot 

(einddatum) ………………………………………………………… 

 

Bij langdurig gebruik: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Houdbaarheidsdatum geneesmiddel: ……………………………………………………………………………………. 

 Geplande datum evaluatie toediening: …………………………………………………………………………………. 

 

5. Dosering: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

6. Tijdstip: 

 

 

 

 

Bijzondere aanwijzingen: …………………………………………………………………………………………………………… 

(bijv.       uur voor/na de maaltijd; niet met melkproducten geven; zittend, op schoot, liggend, 

staand) 

 

7. Wijze van toediening:  …………………………………………………………………………………………………………………. 

(bijv. via mond – neus – oog – oor – huid – anaal – anders …………………...) 

 

8. Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats (koelkast of andere plaats)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Eventuele bijwerkingen van de medicijnen zijn:    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. De volgende maatregelen dienen genomen te worden als het kind anders reageert op de 

medicijnen dan verwacht ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ouder gaat akkoord met de volgende voorwaarden: 

 We nemen alleen medicijnen op doktersvoorschrift aan, vrij verkrijgbare medicijnen worden niet 

aangenomen, behalve zalf en crème. 
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 het medicijn zit in de originele verpakking met een sticker van arts/apotheek erop (alleen voor 

vrije verkrijgbare zalf en crème maken we hierop een uitzondering, de overige voorwaarden 

gelden wel voor deze producten). 

 er zit een bijsluiter in de verpakking. 

 het kind is, voor zover bekend, niet allergisch voor bovengenoemde medicijnen. 

 de naam en geboortedatum van het kind zijn vermeld op het doosje, tubetje etc. 

 ondergetekende is verantwoordelijk voor het bewaken van de houdbaarheidsdatum.  

 ondergetekende is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen; in die gevallen wordt 

een nieuw formulier ingevuld. 

 ondergetekende neemt per keer dat het kind op het kinderdagverblijf /speelleergroep komt het 

medicijn mee en weer terug naar huis. Bij de bso kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. 

 ondergetekende weet dat als er iets met het kind gebeurt dat in relatie staat tot bovenstaand 

medicijn hij/zij hiervoor verantwoordelijk is. 

 

Voor akkoord,     Plaats en datum:  

 

Handtekening ouder:  

 

 

 

 

Medicijn is aangenomen door                                                            (naam medewerker) 


