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Voorbeeldbrief Medicijnverstrekking  
(kan verstuurd worden vanuit de mentor)  

Datum:  

Geachte ouders,  

De kinderopvang heeft te maken met de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg). In deze wet is vastgelegd welke regels gelden voor medicijntoediening en wie 

medische handelingen mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden.  

Er zijn drie categorieën van handelen te onderscheiden:  

Categorie 1: risicovolle handelingen; deze mogen alleen door bevoegde beroepsbeoefenaren 

uitgeoefend worden, zoals een arts of een verpleegkundige.  

Categorie 2: afgeleide medische handelingen, zoals het toedienen van een klysma, het 

inbrengen/verwijderen van een sonde, deze mogen alleen na instructie van een arts uitgevoerd 

worden.  

Categorie 3: eenvoudige medische handelingen, bijvoorbeeld het verzorgen van een schaafwond en 

het geven van medicatie zoals het toedienen van een drankje, een zetpil of het vernevelen bij 

benauwdheid. Deze mogen door de leidster uitgevoerd worden, maar vragen uiteraard wel om een 

zorgvuldige handelingswijze.  

Komplayt kiest ervoor alleen een selectie van de handelingen uit te laten voeren, die vallen onder de 

categorie 3 namelijk: de eenvoudige medische handelingen. Wanneer er een vraag komt om een kind 

op te vangen met een medische indicatie zal ik in overleg met je kijken naar andere mogelijkheden 

om de medicatie toe te laten dienen, (b.v. door een wijkverpleegkundige of door de ouders zelf).  

Met betrekking tot het toedienen van medicijnen, die vallen onder categorie 3, voeren wij een 

terughoudend beleid. Het is in het belang van het kind zeer zorgvuldig met medicijnverstrekking om 

te gaan. Ik vraag je dan ook om de medicatie zoveel mogelijk zelf toe te dienen. Veel medicijnen 

kunnen twee keer per dag gegeven worden, zodat de toediening thuis kan plaatsvinden. Je kunt je 

huisarts of specialist vragen hiermee bij het vaststellen van de dosering zo mogelijk rekening te 

houden.  

Als het toch noodzakelijk is dat je kind tijdens de opvang medicatie toegediend krijgt, dan is daarvoor 

een formulier in te vullen. Dit doen wij samen op locatie. Ik vraag je hiervoor dan ook een afspraak te 

maken. 

Ter informatie: Komplayt dient geen paracetamol toe. Dit omdat wij de gevolgen niet goed kunnen 

inschatten gezien ieder kind hier anders op reageert.  

De medicijntoediening houd ik dagelijks schriftelijk bij.  

Op die manier is er altijd volledige duidelijkheid omtrent het gebruik van medicijnen.  

Als je kind ’s morgens thuismedicatie heeft gehad, is het belangrijk dat je mij hiervan schriftelijk (per 

e-mail of WhatsApp) op de hoogte stelt in verband met eventuele bijwerkingen.  
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Wanneer je nog vragen hebt dan kun je natuurlijk contact met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet, 

(naam mentor)  

Kinderopvang Komplayt 

 


