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Inleiding 
 
 
Binnen ons Integraal Kind Centrum (IKC) worden de IKC-professionals regelmatig geconfronteerd 
met kinderen die klagen over pijn, die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals 
hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. 
Ook krijgen zij steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een 
arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen 
van de IKC-professionals gevraagd, zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een pil 
of het geven van een injectie. 

 
De IKC-professional aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal 
verantwoordelijkheden. Zij begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. 
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties 
zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. 
IKC-professionals moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, ze voor 
deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom wordt middels dit protocol een 

handreiking gegeven over hoe in deze situaties te handelen. 

 
De drie te onderscheiden situaties zijn: 
 Het kind wordt ziek op het IKC 
 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
 Medische handelingen (voorbehouden en risicovolle handeling) 

 
De eerste situatie laat het IKC en de professional geen keus. Het kind wordt ziek of krijgt een 
ongeluk en de IKC-professional moet direct bepalen hoe hij moet handelen.  
 
Bij de tweede en de derde situatie kan de IKC-directeur beslissen of hij wel of geen medewerking 
verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling. Voor de 
individuele medewerker geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet 

bekwaam acht en/of zich niet wil bekwamen. 
 
Op de volgende pagina’s wordt elk onderdeel beschreven. In de bijlagen vindt u het betreffende 
toestemmingsformulier en/of bekwaamheidsverklaring. 
 

Heeft u naar aanleiding van dit protocol nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de jeugdarts of 
verpleegkundige jeugdgezondheidszorg van de GGD van uw IKC. 

 
 
Bestuur Kits Primair, kinderopvang en openbaar basisonderwijs Midden-Drenthe  
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1. Omgaan met zieke kinderen op het IKC 
 
 
 
Uitgangspunt is dat een ziek kind het IKC niet kan bezoeken. Enerzijds is het IKC daar niet 

(voldoende) voor toegerust en is het in een aantal gevallen i.v.m. infectiegevaar, overdracht of 
besmettingsgevaar uitgesloten dat een kind het IKC bezoekt. Anderzijds mogen we veronderstellen 
dat kinderen, wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, zich thuis het beste op hun gemak voelen.  
 
Regelmatig komt het voor dat een kind gezond op het IKC komt en in de loop van de dag last van 
hoofd- buik- of oorpijn krijgt. De IKC-professional zal, in geval van ziekte, altijd contact opnemen 

met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te 
vangen, wordt het kind gehaald of moet het naar de huisarts, etc.?). Een kind mag nooit zonder 
begeleiding van een volwassene naar huis worden gestuurd.  
  
Zijn de verschijnselen zodanig dat de ouder moet worden gebeld. 
Een richtlijn om te beslissen om de ouder te bellen is: gedrag, lichamelijke kenmerken, andere 

signalen en indien de lichaamstemperatuur hoger is dan 38,5 graden Celsius. De IKC-professional 

bespreekt met de ouder of het kind opgehaald moet worden of niet. In dit telefoongesprek kan de 
ouder informatie geven die de vage verschijnselen verklaren (b.v. feestje, veel snoep, laat naar 
bed).  
 
Zijn de verschijnselen zodanig dat een arts moet worden geraadpleegd. 
Ingeval een ziekte zich ernstig laat aanzien en er direct medische hulp nodig is, omdat er acuut 
gevaar dreigt voor het kind, bijvoorbeeld als het kind het benauwd heeft, bewusteloos raakt, niet 

meer reageert of plotseling hele hoge koorts krijgt, belt de IKC-professional de eigen huisarts van 
het kind (zie kindgegevens/leerlingdossier), de centrale huisartsenpost in de plaats waar het kind 
opgevangen wordt of gaat de IKC-professional naar de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de IKC-professional alleen op de groep 
staat, wordt 112 gebeld. 
 

Is er sprake van een besmettelijke ziekte? 

Kits Primair volgt het advies op van de GGD over hoe te handelen wanneer bij een kind een 
besmettelijke ziekte wordt geconstateerd. 

In geval van besmettelijke kinderziektes wordt het beleid uitgevoerd zoals verwoord in het 
document “Besmettelijke ziekten”. 
Wanneer er op een IKC een besmettelijke ziekte heerst, wordt dit aan ieder die de IKC betreedt 

bekend gemaakt door een mededeling bij de ingang.  
Er zijn er een aantal infectieziekten die veroorzaakt worden door verschillende soorten virussen en 
die besmettelijk zijn, zoals verkoudheid (hoesten, niezen en snotneuzen), darmklachten, ontstoken 
ogen, ontstoken oren, etc. Bij deze ziekten hangt het van de situatie af, hoe te handelen. Om 
duidelijkheid te krijgen over hoe te handelen bij deze infectieziekten, gebruiken we de KIDDI-app 
(https://www.rivm.nl/nieuws/lancering-kiddi-app-voor-kinderopvang). 
 

Ten gevolge de Wet Publieke Gezondheid stelt de IKC-directie van de locatie de directeur van de 
GGD van de gemeente waarin de IKC gelegen is op de hoogte van het optreden van een ongewoon 
aantal zieken met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van 
vermoedelijke infectueuze aard bij de kinderen dan wel het begeleidend of verzorgend personeel. 
Daarnaast informeert de IKC-directie de GGD betreffende vreemde ziekten. 
 

Vaccinaties / inentingen 

Een aantal infectieziekten, zoals difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rode 

hond, (BMR), haemophilus infuenza type b (Hib), komt in Nederland nog maar zelden voor, omdat 
hiertegen wordt gevaccineerd/ingeënt.  
 
Bij de intake op de kinderopvang wordt aan de ouder gevraagd of het kind gevaccineerd/ ingeënt 

wordt. Hierop is de ‘procedure registratie inentingen’ van toepassing. 
Als een kind (nog) niet is gevaccineerd, dan stelt Kits Primair deze ouder op de hoogte bij de 
constatering van een geconstateerde  infectieziekte bij het kind of bij andere kinderen met het 
verzoek contact op te nemen met de huisarts om de ziekte vast te stellen. Dit wordt 
mondeling/telefonisch gedaan door de mentor. De ouder informeert de kinderopvang over de 
werkelijke aard van de ziekte, zodat de kinderopvang de nodige maatregelen kan nemen.  
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Kinderen met chronische ziekten, ernstige en/of langdurige ziekte of handicaps 

Bij kinderen met chronische ziekten, ernstige en/of langdurige ziekte of handicaps worden de 
mogelijkheden tot opvang en onderwijs bekeken. Indien plaatsing mogelijk is, worden individuele 
afspraken gemaakt met de ouder(s)/verzorger(s). Door de IKC-directie worden de vastgelegde 

afspraken aan het kinddossier toegevoegd (zie ook ‘Toelating van leerlingen met 
ondersteuningsbehoefte’). 

 
Kits Primair vindt het  van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde 
handicap zoveel mogelijk gewoon naar het IKC gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, 
neemt deel aan het normale leven en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap 
of ziek zijn.  
 
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 

De procedure, die wij binnen ons IKC volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen nemen is als 
volgt: 

1. Als duidelijk is, dat een leerling van ons IKC langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt 
opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de meerschools intern 
begeleider contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 

2. De groepsleerkracht(en) en de meerschools intern begeleider nemen in overleg met de 

IKC-directie en de ouders van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de 
schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. 

3. Het IKC ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak (wel of niet met 
externe begeleiding). 

4. Het IKC blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het 
uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats. 
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2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
 
 
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per 
dag moeten gebruiken, dus ook tijdens opvang- en schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
paracetamol, pufjes voor astma, antibiotica of pillen bij toevallen. Ouders vragen dan aan de IKC-

directeur of een IKC-professional deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de 
toestemming van de ouders gegeven. 
Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen. Hiervoor kan het in 
bijlage 2 opgenomen toestemmingsformulier “Het verstrekken van medicijnen” worden gebruikt. 
Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist 
gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. 

Daarom dient schriftelijk te worden vastgelegd om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in 
welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. 
 
Sommige geneesmiddelen mogen niet worden toegediend door de IKC-professionals. Desondanks 
kunnen kinderen met dergelijke geneesmiddelen wel in een regulier IKC worden opgevangen, mits 
er deskundig personeel in te schakelen is. Dit kan zowel intern als extern schriftelijk geregeld 

worden met bijvoorbeeld een arts, thuiszorg, etc. 

 
Verder moet de periode worden vastgelegd waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, de 
wijze van bewaren, opbergen en de wijze van controle op de vervaldatum. Ouders geven hierdoor 
duidelijk aan wat zij van de IKC-professional verwachten en die weten op hun beurt weer precies 
wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. 
 

Wijzigingen m.b.t. de medicatie dienen ouders / verzorgers z.s.m. door te geven aan het IKC. Als 
gevolg daarvan wordt een nieuw toestemmingsformulier ‘Het verstrekken van medicijnen’ ingevuld 
en ondertekend door beide partijen.  
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet 
regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik 
op de IKC. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen 

komen brengen. 
 
Enkele richtlijnen: 
 We nemen de medicijnen alleen in ontvangst in de originele verpakking met originele bijsluiter  

en uitgeschreven op naam van het betreffende kind; 
 De IKC-professional leest de bijsluiter zodat hij op de hoogte is van eventuele bijwerkingen van 

het medicijn; 

 De IKC-professional noteert, per keer, op een aftekenlijst dat hij het medicijn aan het 
betreffende kind gegeven heeft; 

 Het bewaren van medicijnen op de IKC wordt tot een minimum beperkt; 
 Binnen het team (mentor/groepsleerkracht) wordt één persoon aangewezen die 

verantwoordelijk is voor het beheer van de medicijnen. 
 
De IKC-professional kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf contact opnemen met de behandelend 

arts en/of apotheker. 
 
Kits Primair is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg 
van het door haar personeel toegediende medicijn.  
Het IKC is niet verantwoordelijk voor het foutief toedienen van medicijnen als wijzigingen niet tijdig 
zijn doorgegeven. 
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, dan wordt  direct met 

de huisarts of specialist in het ziekenhuis contact opgenomen. Bij een ernstige situatie  wordt direct 
het landelijk alarmnummer 112 gebeld. In alle gevallen wordt er voor gezorgd dat  alle relevante 
gegevensvoorhanden zijn, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het 
kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont (eventueel welke fout is 
gemaakt). 

 
Breng altijd de IKC-directie op de hoogte van de situatie! 
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3. Medische handelingen 
 
 
 
Bij Kits Primair werken wij over het algemeen met gezonde kinderen, maar soms worden er 
kinderen opgevangen met een medische indicatie. De medicaties kunnen zeer uiteenlopend zijn. 

Het kan het verzorgen van een wondje zijn, maar ook het toedienen van medicijnen door middel 
van een injectie.  
Om duidelijkheid te geven over de verschillende medische handelingen, de risico’s  en de 
bevoegdheden bij de medische handelingen is de Wet op de beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (Wet BIG) opgesteld.  
 

Sommige medische handelingen mogen niet worden uitgevoerd door de IKC-professionals. 
Desondanks kunnen kinderen die dergelijke medische handelingen moeten ondergaan wel worden 
opgevangen, mits er deskundig personeel in te schakelen is. Dit kan zowel intern als extern 
schriftelijk geregeld worden met bijvoorbeeld een arts, thuiszorg, etc. 
  

 

Soorten medische handelingen op de IKC 
a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt. Hierbij gaat het om de ‘huis-‘, tuin-, en 

keukenhandelingen’, zoals verzorgen van schaafwondjes en verwijderen van pleisters, het 
toedienen van medicijnen anders dan door injecties. Dit zijn handelingen die in principe zonder 
problemen door het personeel uitgevoerd kunnen worden, echter meestal wel door instructies 
op te volgen over hoe-te-handelen, zoals het toedienen van geneesmiddelen / zelfzorgmiddelen 
en handelingen volgens de EHBO-regels. Hiervoor wordt het toestemmingsformulier “Uitvoeren 
van medische handelingen” gehanteerd (bijlage 2). 

 

b. Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt. 
Bijvoorbeeld het geven van injecties en het toedienen van sondevoeding. Deze mogen slechts 
worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen. Delegeren van het verrichten van deze 
handelingen aan IKC-professionals moet met zorgvuldigheid worden omgeven. Een specialist kan 
een medewerker handelingsbekwaam achten. Dit heeft echter niet het gevolg dat de IKC-
professional niet meer aansprakelijk is voor zijn handelen; deze blijft aansprakelijk.  

 
 
Indien er onder het personeel een verpleegkundige bevindt, zou deze de handelingen kunnen 

uitvoeren. Voorwaarde is dat hij geregistreerd is in het BIG-register en hiermee bevoegd is en dat 
hij bekwaam is om de gewenste handeling te verrichten. Een verklaring van bekwaamheid van 
alleen de betrokkene volstaat niet. Bevoegd is niet hetzelfde als bekwaam! Bovendien moet 
er een schriftelijke opdracht van een arts zijn die altijd telefonisch bereikbaar is in geval 

van een calamiteit. 
 
 
In  uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de IKC-directie en IKC-professionals vragen 
handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven 
van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een 
vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op 

het IKC verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al 
langer bestaat, wordt door de ouders weleens een beroep op de IKC-professional gedaan. 
 
De IKC-directie moet zich, wanneer wordt overgegaan tot het uitvoeren van een medische 
handeling door een IKC-professional, wel realiseren dat zij daarmee bepaalde 
verantwoordelijkheden op zich nemen realiseren en wat hiervan de consequenties kunnen zijn. Zo 

moet er ook duidelijk vastgelegd worden wat de afspraken zijn als de IKC-professional ziek of 
plotseling afwezig is, en derhalve de medische handelingen niet kan verrichten. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming 
moeten geven. Zonder toestemming van de ouders kan de IKC-directie of IKC-professional al 
helemaal niets doen. Gezien de ingrijpende aard van de handelingen moet er een schriftelijke 
toestemming aan de ouders gevraagd worden. Het in bijlage 2 opgenomen toestemmingsformulier 

voor “Uitvoeren van medische handelingen” kan hiervoor gebruikt worden. 
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De IKC-directie kan kiezen of hij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijn of 
het uitvoeren van een medische (BIG) handeling. Voor de individuele medewerker geldt dat hij 

mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. 
De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger wordt 
dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen.  

 
Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen, dan zal 
de IKC-professional contact opnemen  met de huisarts en/of specialist van het kind. Bel bij een 
ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens 
van het kind bij de hand heeft, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en specialist van het 
kind. Meldt verder bij welke handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan en welke verschijnselen 
bij het kind waarneembaar zijn.  

 
In uiterste noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het 
verrichten van voorbehouden handelen in strijd zijn met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval 
is er sprake van overmacht en is de hulpverlening volgens het Wetboek van Strafrecht niet 
strafbaar. Het gaat om situaties die niet te voorzien zijn. 
 

De directie wordt altijd op de hoogte gebracht van de situatie! 
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Wettelijke regels 
Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling 

gemaakt. De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen 
in de gezondheidszorg. De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en 
geldt als zodanig niet voor onderwijzend personeel. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal 

waarborgen worden gegeven voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk aan de hand 
waarvan ook een aantal regels te geven zijn voor schoolbesturen en leerkrachten als het gaat om 
in de wet BIG genoemde medische handelingen. 
 
Bepaalde medische handelingen – de zogenaamde voorbehouden handelingen - mogen 
alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen mogen medische handelingen 
alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van 

vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die 
handelingen te verrichten. 
De kinderopvang is gebonden aan regels die zijn opgesteld door de overheid. Kits Primair houdt 
zich in deze aan de regels uit de Wet kinderopvang. De GGD en de brandweer zien erop toe dat de 
kinderopvang zich houdt aan de regels. 

 

 

3.1. Aansprakelijkheid  
 

Technisch gezien vallen IKC-professionals niet onder de wet BIG. Deze geldt alleen voor medische 
– en paramedische beroepen. Soms worden IKC-professionals  betrokken bij de zorg rond een ziek 
kind en worden daarmee partners in de zorg. In zo’n geval kan het voorkomen dat IKC-
professionals gevraagd wordt om een medische handeling bij een kind uit te voeren. Deze, niet 
alledaagse, positie van de IKC-professional moet hierbij serieus genomen worden. Daarom moet 
een IKC-professional een gedegen instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar 

tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheids-
verklaring. Een voorbeeld van een bekwaamheidsverklaring is opgenomen in bijlage 3.  
Zodoende wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, IKC-professional en IKC-
directie gewaarborgd. Ook voor de verzekeraar van de IKC zal duidelijk zijn dat er zo zorgvuldig 
mogelijk is gehandeld. Dit betekent dat een IKC-professional in opdracht van een arts moet 
handelen die hem bekwaam heeft verklaard voor het uitvoeren van die medische handeling. 
 

Binnen organisaties in de gezondheidszorg is het gebruikelijk dat een arts, of een door hem 
aangewezen en geïnstrueerde vertegenwoordiger, een bekwaamheidsverklaring afgeeft met het 

oog op eventuele aansprakelijkheden. 
 
Heeft een IKC-professional geen bekwaamheidsverklaring dan kan hij bij onoordeelkundig handelen 
aangesproken worden voor de aangerichte schade. Kits Primair  is echter weer verantwoordelijk 
voor datgene wat de IKC-professional doet. Kan Kits Primair een bekwaamheidsverklaring van een 

arts overleggen, dan kan niet bij voorbaat worden aangenomen dat de IKC-directie onzorgvuldig 
heeft gehandeld. 
 
Kan Kits Primair niet bewijzen dat een IKC-professional voor een bepaalde handeling bekwaam is, 
dan raden wij aan de medische handelingen niet te laten uitvoeren. Een IKC-professional die wel 
een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze 

handeling al een hele tijd niet heeft verricht - zal deze handeling eveneens niet mogen uitvoeren. 
Een IKC-professional die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen verricht 
is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk 
(mishandeling). Kits Primair kan op zijn beurt als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk 
aansprakelijk gesteld worden. 
 

Om zeker te zijn dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, is het raadzaam om, voordat 

er wordt overgegaan tot medisch handelen, contact op te nemen met de verzekeraar van Kits 
Primair. Het kan zijn dat bij de beroepsaansprakelijkheid de risico’s die zijn verbonden aan deze 
medische handelingen niet zijn meeverzekerd. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, omdat 
wanneer de verzekeraar van een en ander op de hoogte wordt gesteld hij deze risico’s kan 
meeverzekeren, eventueel tegen een hogere premie en onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld 
een bekwaamheidsverklaring). 
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Bijlage 1  

Toestemmingsformulier:  

Het verstrekken van medicijnen 
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TOESTEMMINGSFORMULIER: HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN 

 
Er zijn verschillende soorten medicijnen die een kind toegediend kan krijgen. 

1. Medicijnen die alleen door medisch personeel gegeven kunnen worden o.a. voorbehouden 
handelingen zoals injecties.  

2. Medicijnen zoals pijnstillers, pillen, paracetamol e.d. zonder doktersvoorschrift. 
3. Medicijnen die volgens dokter advies aan het kind gegeven moeten worden door niet 

medisch geschoold personeel (in dit geval kan ook een pijnstiller gegeven worden). 
4. Medicijnen zoals homeopathische medicijnen en andere niet op recept verkrijgbare 

medicijnen anders dan onder nummer 2 vermeld. 
 
De medicijnen vallend onder nummer 1 en 2 kan de IKC medewerker niet toedienen. 
Paracetamol/pijnstillers werken koortsverlagend en pijnverzachtend, terwijl er altijd een oorzaak is 
voor koorts of pijn. Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol/pijnstillers  de 
mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende wordt onderkend. De medicijnen onder 
nummer 3 en 4 kunnen door de IKC medewerker worden toegediend mits de verzorgers/ouders 

daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. 
 

Als u wilt dat uw kind medicijnen krijgt toegediend, die onder nummer 3 of 4 vallen, dient u de 
volgende gegevens in te vullen en deze brief te ondertekenen.  
 
 
 

Naam kind:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon thuis:  Telefoon werk:  

Mobiel 1:  Mobiel 2:  

Naam huisarts  

Telefoon:  

Naam specialist:  

Telefoon:  

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte: 

 

Naam van het medicijn:  

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

 uur uur uur 

 

 

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): 
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Dosering van het medicijn  

Wijze van toediening  

Wijze van bewaren  

Controle op vervaldatum door:   

Functie:  

 
 
Ondergetekende(n), ouder / verzorger van genoemd kind, geeft hiermee aan het IKC c.q. de 
hieronder genoemde professional die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming 

voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen: 
 
 

Plaats  

Datum  

Naam ouder(s)/verzorger(s) 

   

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 
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MEDICIJNINSTRUCTIE 

 

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op  

 

(datum) 

Door:  

Naam:  

Functie:   

Van  (instelling):  

  

Aan:   

Naam:  

Functie:  

Van (naam IKC):  
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Bijlage 2  

Toestemmingsformulier:  

Uitvoeren van medische handelingen 
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TOESTEMMINGSFORMULIER: UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN 

 
 

Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenoemde ‘medische 
handeling’ op het IKC bij: 
 

Naam kind:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon thuis:  Telefoon werk:  

Mobiel 1:  Mobiel 2:  

Naam huisarts:  

Telefoon:  

Naam specialist:  

Telefoon:  

Naam medisch contactpersoon  

Telefoon:  

 

Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op het IKC bij het kind nodig is: 

 

 

 

 

 

Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’: 
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De ‘medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden:  

   Uur 

  Uur 

  Uur 

  Uur  

 
 

De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie:  

 

 

 

 

 

Manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd:  

 

 

 

 

 

Eventuele extra opmerkingen 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bekwaamheidsverklaring aanwezig  ja / nee (omcirkelen wat van toepassing is) 
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INSTRUCTIE MEDISCH HANDELEN 

 

Instructie van de ‘medische handeling + controle op de juiste uitvoering is gegeven op 

Datum :    

Door:  

Naam:  

Functie:   

Van  (instelling):  

  

Aan:   

Naam:  

Functie:  

Van (naam IKC):  

  

Ondergetekende(n):  

Plaats  

Datum  

Naam ouder(s)/verzorger(s)  

  

  

Handtekening 
ouder(s)/verzorger(s) 
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Bijlage 3 

Bekwaamheidsverklaring bij het uitvoeren van 

medische handelingen  
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BEKWAAMHEIDSVERKLARING BIJ HET UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN 

 
Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling verklaart dat 

 

Naam (werknemer):  

Functie:   

Werkzaam aan/bij:  

 
Na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te voeren.  
 
 
De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van: 
 

Naam kind:  

Geboortedatum:  

 
 

 
Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor het kind noodzakelijk wegens: 

 

 

 

De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen 
waarop het kind onder de verantwoordelijkheid van het IKC valt. 

 

De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode: 

 

 

 

Ondergetekende:  

Naam:  

Functie:  

Werkzaam aan/bij  

Plaats  

Datum   

Handtekening   

  

 



    
 

 
20   Medicijnverstrekking en Medische handelingen 

Bijlage 4  

Richtlijnen hoe te handelen bij een calamiteit 
 
 
1. het toedienen van medicijnen aan een kind 
2. het uitvoeren van een medische handeling 

 
 

 Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en probeer het 
gerust te stellen 

 Waarschuw een volwassene (of laat één van de kinderen een volwassene ophalen waarbij u 
duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen) 

 Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind 

 Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112 

 Geef door naar aanleiding van welk medicijn of “medische” handeling de calamiteit zich 

heeft voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt) 

 Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat ze direct 
door iemand opzoeken) zoals: 

o Naam van het kind 

o Geboortedatum 

o Adres 

o Telefoonnummer van ouders en / of andere, door de ouders aangewezen, persoon 

o Naam + telefoonnummer van huisarts / specialist 

o Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn 

 Bel de ouders ( bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon ): 

o Leg duidelijk uit wat er gebeurd is. 

o Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan / gezegd. 

o In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan. 

 
Breng altijd de IKC-directie op de hoogte! 
 


