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Medicijntoediening en Medisch handelen  
  
Inhoudsopgave  
 
1 Inleiding over medicijntoediening en medisch handelen   
2. Het kind wordt ziek bij Komplayt 
3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek   
4. Medische handelingen   
 
1. Inleiding over medicijntoediening en medisch handelen 
 
Er zijn drie scenario’s te onderscheiden rondom medicijngebruik 
1. Het kind wordt tijdens de opvang ziek en dient medicatie te krijgen 
2. Het kind krijgt medicatie waar vooraf afspraken over zijn gemaakt 
3. De ouder vraagt de pedagogisch medewerker medische handelingen uit te voeren.  
 
2. Het kind wordt tijdens de opvang ziek en dient medicatie te krijgen 
 
Kinderen kunnen tijdens de opvang geconfronteerd worden met pijn. Het meest 
voorkomende is hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.  
De pedagogisch medewerker moet hierbij ter plekke bepalen hoe zij het beste kan 
handelen. Echter, in zijn algemeenheid is een pedagogisch medewerkers niet deskundig om 
een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook 
geboden.  
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, naar huis gaat.  
We gaan er vanuit dat kinderen wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, zich thuis het beste 
op hun gemak voelen.  
Vraagt de situatie om het toedienen van medicatie gebeurt dit enkel na overleg met de 
ouders. Deze geven schriftelijk (per mail of whatsapp) toestemming hiervoor.  
Er wordt geen paracetamol aan kinderen gegeven.  
 
Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd?  
 
Als een kind duidelijk ziek is, neemt de pedagogisch medewerker contact op met de ouders 
met het verzoek om het kind op te halen. Belangrijk is om te melden waarom het kind niet 
kan blijven en af te spreken hoe laat de pedagogisch medewerker komen en wat er tot die 
tijd met het kind gebeurt. Om in geval van nood de ouders snel te kunnen bereiken, moet 
zijn vastgelegd waar en hoe zij bereikbaar zijn. Het kan ook voorkomen dat een pedagogisch 
medewerker bij een kind bepaalde ziekteverschijnselen opmerkt die extra aandacht of 
medische behandeling vragen. Dit kan de pedagogisch medewerker bespreken als de 
ouders het kind komen ophalen.   
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Wanneer wordt een huisarts gewaarschuwd?  
 
In principe zijn bij ziekte van een kind de ouders degenen die bepalen wat er moet 
gebeuren. Zij nemen de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen. Alleen als er acuut 
gevaar dreigt schakelt de pedagogisch medewerker direct een arts in.  
Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:  
o Een kind dat het plotseling benauwd krijgt  
o Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert  
o Een kind met plotselinge hoge koorts  
o Een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt  
o Ernstige ongevallen  
 
3. Medicatieverstrekking op afspraak 
 
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal 
malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de kinderopvang. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen.  
Ouders dienen te beseffen dat tijdens de toediening van de geneesmiddelen zij hun 
zeggenschap over overdragen aan de pedagogisch medewerker.  
Om de gezondheid van kinderen te waarborgen is het van groot belang dat de 
geneesmiddelen op een juiste wijze worden verstrekt.  
 
Medicatieverstrekking wordt alleen gegeven na mondeling overleg en schriftelijke 
vastlegging door ouders en de mentor. Hiervoor wordt de aftekenlijst 
‘medicatieverstrekking’ ingevuld. Eventueel in combinatie met andere formulieren 
zoals ‘anafylaxie’ of ‘koortsstuipen’.  
Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de 
pedagogisch medewerkers verwachten en weet de mentor op haar beurt precies wat 
zij moet doen en waar zij verantwoordelijk voor is. 
De mentor neemt dan ook de regie over het verstrekken van medicatie.  
Zij licht ander collega’s in, maakt afspraken en is aanspreekpunt voor ouders en collega’s.  
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet 
regelmatig met ouders worden overlegd over de ziekte en het daarbij behorende 
medicijngebruik in de kinderopvang. De mentor initieert hiervoor actief evaluatie-afspraken 
met ouders.  
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Praktische adviezen:  
 

• Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in 
de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam 
van het kind.  

• Controleer de uiterste gebruiksdatum bij ontvangt. Noteer 
dit (bij langdurig gebruik twee weken van tevoren) in de 
groepsagenda.  

• Controleer voor toediening de uiterste gebruiksdatum.  
• Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis 

toepassen.  
• Lees goed de bijsluiter zodat je op de hoogte bent van 

eventuele bijwerkingen. Medicijnen zonder bijsluiter worden 
niet geaccepteerd en toegediend.  

• Bewaar het geneesmiddel indien nodig in de koelkast (in een 
goed afgesloten bewaardoos), of in een afgesloten kast, 
buiten het bereik van kinderen en/of onbevoegden.  

• Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn 
reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de 
toediening van een medicijn, bel dan direct met de huisarts of specialist 
in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke 
alarmnummer 112.  
Zorg in alle gevallen dat je duidelijk alle relevante gegevens bij de hand 
hebt, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en /of specialist van 
het kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont 
en eventueel welke fout is gemaakt.    

 
4. Het verrichten van medische handelingen door de pedagogisch medewerker 
 
Soms vraagt een ouder een pedagogisch medewerker medische handelingen te verrichten 
zoals bijvoorbeeld sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie 
of vingerprik. Dit heet ‘voorbehouden handelingen’  
De pedagogisch medewerkers aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een 
aantal verantwoordelijkheden maar bevindt zich op een terrein waarvoor zij niet 
gekwalificeerd is.  
Daarom voeren wij bij Komplayt deze handelingen niet uit.   
Zelfs al zou een pedagogisch medewerker geschoold worden kunnen wij nog de veiligheid 
niet garanderen: er kan de situatie ontstaan de medewerker in kwestie (plots) niet aanwezig 
is.  
Kinderen die voorbehouden medische handelingen nodig hebben dienen elders 
opgevangen te worden.  
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Document  Bewaarplek  Details 

Formulier ‘overzicht kind-
mentor koppeling’ 

Groepsmap Onder tab: Mentoring 

Afvinklijst ‘Intakegesprek’ 
 

Groepsmap Onder tab: Mentoring 

Voorbeeldbrief 
Medicijnverstrekking 

Groepsmap Onder tab: Medische 
informatie 

‘Overeenkomst toediening 
geneesmiddelen’. 

Groepsmap Onder tab: Medische 
informatie 

Aftekenlijst 
medicijnverstrekking 

Groepsmap Onder tab: Medische 
informatie 

Anafylaxie  Groepsmap Onder tab: Medische 
informatie 

Koortsstuipen Groepsmap Onder tab: Medische 
informatie 

 
 
 
 
 


