
Door: Daan
Aangepast: dinsdag 25 mei 2021

Inleiding over medicijnverstrekking

Soms zijn er 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 sommige kinderen medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten
gebruiken, dus ook tijdens kamp. De ouder(s)/verzorger(s) verzoeken ons dan om hun kinderen de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen. De verantwoordelijkheid voor een juiste toediening van de medicijnen berust
bij de ouder(s)/verzorger(s). 

Wanneer wij fouten maken of ons vergissen, kunnen wij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld worden.

Protocol aanname voorgeschreven medicijnen

De keukenploeg neemt de medicijnen rechtstreeks van de ouders in ontvangst en bespreekt de toediening met de
ouders.

• 

Het formulier “toediening medicijnen” wordt volledig door de ouders ingevuld en ondertekend.• 

Protocol toediening voorgeschreven medicijnen

De keukenploeg draagt zorg voor de juiste en tijdige toediening van het medicijn.• 
Per keer wordt op een aftekenlijst aangegeven dat het medicijn aan het betreffende kind gegeven is.• 

Protocol toediening zelfzorg medicijnen

Als een kind klaagt over hoofdpijn/buikpijn/oorpijn wordt door de keukenploeg beoordeeld of er een medicijn
noodzakelijk is.

• 

De keukenploeg draagt zorg voor de juiste en tijdige toediening van het medicijn.• 
Per keer wordt op een aftekenlijst aangegeven welk medicijn en dosis aan het betreffende kind gegeven is.• 

Als er een fout wordt gemaakt

Als een kind niet goed op een medicijn reageert of er een fout gemaakt is:
Bel dan direct met de ouders, huisarts of specialist in het ziekenhuis.♦ 
Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.♦ 
Zorg in alle gevallen dat alle relevante gegevens bij de hand zijn:

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◊ 

♦ 

• 

11-04-22 Pinksterkamp 2022 - Medicijnprotocol

Pinksterkamp 2022 - Medicijnprotocol 1/1


