
 
Richtlijn 

 
Protocol voor geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen 
Geneesmiddelenverstrekking 
Aan gastouders wordt regelmatig door ouders de vraag gesteld of er geneesmiddelen toegediend kunnen worden 
aan hun kind. Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door de huisarts of specialist. Dit zijn 
dus middelen die op recept voorgeschreven worden.  
Voorbeelden van door een arts voorgeschreven medicijnen zijn: medicijnen bij astmatische aandoeningen; 
medicijnen bij epileptische aandoeningen; medicijnen bij diabetes ( uitgezonderd injecties); medicijnen bij 
koortsstuipen; anti allergeen medicijnen; antibioticakuren; neus- en oordruppels; hoestdrank; medicijnen voor 
overactieve kinderen; homeopathische medicijnen. 
 
Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft 
gedurende het verblijf bij de gastouder, zullen de ouders hun “zeggenschap”over deze toediening over willen 
dragen aan de gastouder. Hierbij valt met name te denken aan pillen, drankjes, inhalators en zalfjes. Om 
problemen te voorkomen, dient u het toedienen van medicijnen schriftelijk met elkaar vast te leggen. Daartoe is 
hierbij als bijlage een Verklaring Medicijnverstrekking toegevoegd.  
 
Soms vragen ouders ook om hun kind geneesmiddelen toe te dienen die niet op recept verkregen zijn. Deze 
geneesmiddelen hebben de ouders zelf bij een apotheek of drogist gekocht. Deze “zelfzorgmiddelen” kunnen 
echter minder onschuldig zijn dan men denkt, daarom is het raadzaam om ook voor deze middelen een 
Verklaring Medicijnverstrekking in te vullen. 
Voorbeelden van zelfzorgmiddelen zijn: neus- en oordruppels; pilletjes tegen tandpijn; zalf tegen jeuk en schrale 
huid; hoestdrank; homeopathische middelen. 
 
Hoe toedienen: 
Als u geneesmiddelen toe wilt dienen, moet u weten hoe ze toegediend moeten worden. Een schriftelijke 
instructie, de bijsluiter van het medicijn, is gebruikelijk. Niet alle geneesmiddelen kunnen toegediend worden door 
gastouders. Er zijn diverse medische handelingen die alleen door gekwalificeerde bevoegde beroepsbeoefenaren 
( bv. arts, verpleegkundige) uitgevoerd mogen worden. Dit betekent bv. dat het toedienen van en injectie 
voorbehouden is aan deze beroepsbeoefenaren. Gastouders mogen dat niet geven, ook als de ouders het zelf 
wel doen. Dit is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg ( wet BIG). 
 
Overwegingen en aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen 

 Dien het geneesmiddel/ zelfzorgmiddel alleen toe op specifiek verzoek van de ouders.  
Het medicijn moet aangeleverd worden in de originele verpakking van het middel, met daarop voldoende 
aangegeven hoeveel van, wanneer en op welke wijze de medicatie toegediend moet worden. 

 De geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen moeten altijd in de originele verpakking bewaard worden ( dus 
nooit overdoen in een andere verpakking) 

 Bewaar de originele bijsluiter van het geneesmiddel/ zelfzorgmiddel bij het medicijn. 
Neem geen genoegen met een kopie, want bijsluiters worden regelmatig aangepast. Lees de bijsluiter 
zorgvuldig.  

 Als er een verschil is tussen de dosering die de ouders aangeven en de dosering die de bijsluiter of het 
etiket aangeven, dient altijd overleg gepleegd te worden met het gastouderbureau. 

 Alleen in Nederland geregistreerde medicijnen mogen worden toegediend. U kunt deze herkennen aan 
het RVG-nummer. 

 Houdt altijd een aftekenlijst bij, waarop u kunt afkruisen of u het medicijn gegeven hebt. (Een aftekenlijst 
is als bijlage bijgevoegd). Op deze manier kunt u voorkomen dat een medicijn per ongeluk 2 X gegeven 
wordt.  

 Geef nooit geneesmiddelen zonder toestemming van de ouders of (bij acute gevallen) de arts. Het op 
eigen initiatief geven van geneesmiddelen/ zelfzorgmiddelen  betekent dat u zelf de diagnose stelt. Het 
stellen van een diagnose is voorbehouden aan een arts. Bovendien bent u niet op de hoogte van 
eventuele bijwerkingen. Voor het geven van medicijnen die incidenteel moeten worden toegediend,  kan 
een “zo nodig, maximaal….., per….”afspraak gemaakt worden. Deze afspraak moet schriftelijk 
vastgelegd worden. 

 Bewaar het geneesmiddel/ zelfzorgmiddel adequaat: in de koelkast of in een afgesloten kast, buiten het 
bereik van kinderen en/of onbevoegden. Geneesmiddelen waarop niet staat dat ze in de koelkast 
bewaard moeten worden,  mogen daar ook niet opgeslagen worden. Controleer de uiterste 
gebruiksdatum regelmatig. Overtollige en verlopen geneesmiddelen retourneren aan de ouders. 

 Laat ouders voordoen hoe het geneesmiddel/ zelfzorgmiddel het beste gegeven kan worden of pleeg 
overleg hierover. Leg deze instructie schriftelijk vast. 

 Vul wijzigingen ( over dosering, tijdstip etc.) in op de Verklaring Medicijnverstrekking. 

 Laat de ouders een nieuw geneesmiddel/ zelfzorgmiddel altijd eerst thuis gebruiken. 



 Dien het geneesmiddel / zelfzorgmiddel alleen toe als de betrokken ouders zelf niet in staat is het middel 
op het voorgeschreven tijdstip toe te dienen. 

 

Protocol Omgaan met zieke kinderen 
 
Kinderen kunnen tijdens de opvang bij de gastouder ziek worden of al ziek bij de gastouder gebracht 
worden. Ook is het mogelijk dat de gastouder door school benaderd wordt dat het kind wegens ziekte 
opgehaald moet worden. 
 
In onderling overleg tussen de gastouders en ouders kunnen afspraken worden gemaakt over het wel of 
niet opvang bieden aan een kind dat ziek is. Dit kan dus per gastouder verschillen. Ondanks het feit dat 
ziekten en zieke kinderen per situatie kan verschillen zijn er een aantal richtlijnen opgesteld voor de 
gastouders waarin naar voren komt hoe er gehandeld kan worden.  
 
In principe kunnen zieke kinderen door de gastouder opgevangen worden. 
Ouders en gastouders kunnen daar onderling afwijkende afspraken over maken. 
Bij besmettelijke ziektes is de besmettingskans groot. Eventuele andere kinderen in het gezin hebben kans 
om geïnfecteerd te raken. Gastouders kunnen ervoor kiezen om kinderen met infectieziekten tijdelijk niet 
op te vangen.  
 
Wanneer een kind bij de gastouder ziek wordt moet er worden gelet op het welbevinden van een kind. 
Maar ook moet er gelet worden op de gezondheid en het welbevinden van de eventuele andere aanwezige 
kinderen. Daarnaast spelen de mogelijkheden van de gastouder een rol. In het geval bijvoorbeeld dat 
andere aanwezige kinderen  van en naar school gebracht moeten worden moet hiervoor een oplossing 
mogelijk zijn. Gastouders baseren hierop hun beslissing wat in de specifieke situatie wenselijk en mogelijk 
is. Het gastouderbureau ‘t Koekoeksnest adviseert bij ernstig zieke kinderen de opvang niet door te laten 
gaan. Ook geeft het gastouderbureau ‘t Koekoeksnest richtlijnen met betrekking tot het omgaan met zieke 
kinderen.   

 
Richtlijnen omgang zieke kinderen 
Gastouder creëert een rustige plek voor het zieke kind.  

 De gastouder observeert het zieke kind zo goed mogelijk en let op duidelijke gedragskenmerken van het 
kind; 

 Ouder en gastouder spreken een tijdstip af waarop zij elkaar informeren over hoe het met het kind gaat. 
Als de situatie verslechtert neemt de gastouder altijd contact op met de ouder. Samen overleggen zij of 
het kind beter eerder kan worden opgehaald of dat het tot het einde van de dag bij de gastouder kan 
blijven. 

 Als de gastouder door school of peuterspeelzaal gebeld wordt met de vraag het gastkind op te halen 
omdat het op school ziek is geworden, neemt de gastouder altijd voor overleg contact op met de ouder. 

 Ingeval van niet directe medische hulp overlegt de gastouder met de ouders over het inschakelen van de 
huisarts. Ouders kunnen er voor kiezen om, indien mogelijk zelf met het kind naar de huisarts te gaan, of 
vragen de gastouder dit te doen. 

 Als het kind direct medische hulp nodig heeft wordt eerst de huisarts gebeld en daarna met de ouders 
contact opgenomen. Als de ouders op dat moment niet bereikt kunnen worden, is de gastouder 
verantwoordelijk de instructies van de huisarts op te volgen. 

 De gastouder houdt zich aan de medicijnverstrekking volgens de uitleg van de ouder (In geval van 
medisch handelen gelden andere richtlijnen). 

 Om de ouder in geval van nood te kunnen bereiken is het belangrijk dat wijzigingen in de 
bereikbaarheidsgegevens van de ouder worden doorgegeven. 

 De gastouder adresgegevens zijn bekend bij peuterspeelzaal/school. In het geval het kind daar ziek 
wordt, kan contact opgenomen worden met de gastouder. 

 De gastouder gaat na of er een soort achterwacht mogelijk is voor het van en naar school brengen van 
eventueel andere aanwezige kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


