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Protocol medisch handelen:

Zieke kinderen:
Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang of een ongelukje krijgt worden de ouders zo spoedig
mogelijk geïnformeerd wanneer de pedagogisch medewerker dat noodzakelijk acht. Daarnaast treft zij
maatregelen zoals het verlenen van eerste hulp, het waarschuwen van een arts, ziekenhuis, etc.
De te nemen maatregel kan per geval verschillen (bijvoorbeeld het al of niet ophalen van een ziek
kind), maar het belang van het kind staat altijd voorop.
Alle vaste leidsters van de BSO hebben een Kinder-EHBO diploma en volgen jaarlijks de herhalingen
Kinder-EHBO. Diverse pedagogisch medewerkers hebben tevens een cursus BHV gedaan en volgen
de nodige herhalingscursussen.
Kinderen zijn ziek als:
-hun lichaamstemperatuur boven 39 graden is
-ze gedurende langere tijd 1-op-1 aandacht van de leidster nodig hebben
-ze een besmettelijke ziekte hebben
De richtlijnen die wij op onze BSO hanteren zijn op enkele punten strikter dan die van de GGD. Bij
besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar de BSO kan komen
in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen.

Bij onderstaande, regelmatig voorkomende, ziekten kan het kind niet naar de BSO komen:
-diarree
-ontstoken ogen,
-krentenbaard,
-waterpokken,

tenzij de huisarts bezocht is voor behandeling.
tenzij de huisarts bezocht is voor behandeling en de plek goed afgedekt kan
worden met steriel gaas.
tot de blaasjes zijn ingedroogd: besmetting kan plaats vinden voordat
de blaasjes ontstaan maar ook door vocht dat uit de blaasjes komt,
hierdoor kunnen andere kinderen nog steeds besmet worden.
Daarom is ervoor gekozen om kinderen niet toe te laten totdat de blaasjes
ingedroogd zijn.

Minder vaak voorkomend:
-veelvuldig braken
-vierde en vijfde ziekte
-roodvonk
-hersenvliesontsteking
-geelzucht

Om ziekten of verspreiding van ziekten te voorkomen worden voorzorgsmaatregelen getroffen die
beschreven zijn in de Risico Inventarisatie en Evaluatie Gezondheid (deze map ligt ter inzage op alle
groepen).

Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen maart 2013

Toedienen geneesmiddelen:
Bij het intake gesprek ontvangen ouders een “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen” (zie
bijlage 1) en een toelichting (zie bijlage 2).
Eventuele meerdere exemplaren zijn verkrijgbaar op kantoor of bij de pedagogisch medewerkers.Via
onze website : www.bsolombardijen.nl kunt u het formulier ook downloaden en uitprinten.
Als ouders aan pedagogisch medewerkers verzoeken om medicijnen toe te dienen op de BSO zijn zij
VERPLICHT het formulier “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen” in te vullen en te
ondertekenen.
De pedagogisch medewerker vult op de achterzijde in: datum, tijdstip toediening, toegediend door en
een paraaf.
Paracetamol wordt op de BSO NIET toegediend.
De enige uitzondering op deze regel is als een koortsstuip dreigt en toediening dus onder
levensreddend handelen valt.
Veel ouders geven hun kinderen homeopathische geneesmiddelen zoals chamodent of neusspray.
Aan ouders wordt gevraagd ook hiervoor een “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen” in te
vullen en te ondertekenen.
Een verklaring is een maand geldig en wordt dus per maand opnieuw ingevuld.

Bijlage 1. : Overeenkomst Toediening Geneesmiddel
Bijlage 2. : Toelichting m.b.t. Protocol Medisch Handelen
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Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen
Naam ouder/verzorger…………………………………………..

Naam kind…………………………………………………………
verzoekt de pedagogisch medewerkers van Stichting BSO LOmbardijen zorg te dragen
voor medicatie aan bovengenoemd kind.
Naam geneesmiddel……………………………………………...

Hoeveelheid………………………………………………………..

Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats…………………………….

Het geneesmiddel is houdbaar tot en met………………………………………………………….
Het geneesmiddel wordt verstrekt op voorschrift van:
O Naam en telefoonnummer behandelend arts……………………………………………………

O Naam en telefoonnummer apotheek……………………………………………………………...
O Op aanwijzing van ouder/verzorger zelf………………………………………………………….

Begindatum………………………………………Einddatum………………………………………..

Wijze van toediening………………………………………………

Tijdstip van toediening…………………………………………….
De ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de toediening van het medicijn of zelfzorgmiddel
Stichting BSO Lombardijen is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van de toediening van
het medicijn of zelfzorgmiddel.
Door ondertekening van dit formulier verklaren ouders op de hoogte te zijn van en in te stemmen
met de inhoud van Medisch Protocol, wat onlosmakelijk verbonden is met deze overeenkomst
toediening medicijnen.
Rotterdam………………………………..(datum)
Handtekening ouder/verzorger:

Namens de BSO:

……………………………………………..
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…………………………………………..

Toelichting voor ouders
m.b.t. “Protocol Medisch Handelen”


Wij streven ernaar om op Stichting BSO Lombardijen geen medicijnen toe te dienen. Daar
waar mogelijk wordt een geneesmiddel door de ouders zelf toegediend. Wanneer een kind
toch een medicijn toegediend moet krijgen op de BSO zal er altijd een “Overeenkomst
Toediening Geneesmiddelen” ingevuld en ingeleverd moeten worden.



Onder geneesmiddel of medicijnen verstaan wij middelen die door huisarts of specialist zijn
voorgeschreven maar ook zelfzorgmedicijnen.
De medicijnen dienen altijd in originele verpakking met bijsluiter meegenomen te worden
en uitgeschreven op het betreffende kind



Het medicijn dient al eenmaal eerder gebruikt te zijn om een eventuele allergische
reactie op de BSO te voorkomen.



Paracetamol wordt op de BSO niet toegediend. Uitzondering is als een koortsstuip
dreigt en toediening dus onder levensreddend handelen valt.



Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw kind wordt u verzocht om dit
onmiddellijk door te geven aan de directie van Stichting BSO Lombardijen, door een nieuwe
“Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen” in te vullen en bij de pedagogisch medewerker
in te leveren.



Eventueel meerdere exemplaren “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen”
zijn bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind verkrijgbaar.



Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw kind worden ingenomen vóór
dat hij of zij naar Kiekeboe komt willen wij dat wel graag weten.
Sommige zelfzorgmedicijnen hebben namelijk invloed op het gedrag van uw kind.

De regels in het kort:
I.
Geen volledig ingevuld formulier: dan geen toediening.
II.
Paracetamol wordt alleen bij een koortsstuip toegediend.
III.
Voor Arniflor, Sudocreme en Zoutoplossing zonder toevoeging hoeft niet te worden
getekend.

Door het ondertekenen van de “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen” geeft u aan
akkoord te gaan met de juistheid van de gegevens. Tevens geeft u daarmee aan in te
stemmen met de hier bovenstaande regels.
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Aftekenlijst
( bij iedere toediening van geneesmiddelen invullen door de pedagogisch medewerker van St. BSO
Lombardijen.)

datum

tijdstip toediening
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toegediend door

paraaf medewerker

