
 
 
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger) : ______________________________ 
 
toestemming om zijn/haar kind (naam kind) : __________________________________  
 
tijdens het verblijf bij Shezaf kinderdagverblijven, locatie _______________________, het hierna 
genoemde geneesmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind.  
Het geneesmiddel wordt geleverd in originele verpakking met bijsluiter. 
 
1. Naam geneesmiddel: ________________________________________ Het betreft: 

o Een medicijn op voorschrift van huisarts of specialist 
o Zelfzorgmedicatie 

 
2. Het geneesmiddel dient te worden verstrekt: 

van (begindatum) ______________________ tot (einddatum) __________________ 
 
3. Wijze van toediening : ___________________________________________ 

(bijvoorbeeld; via mond, neus, oor, oog, huid, anaal, anders…) 

 
Tijdstip: 
 
  
Dosering : ____________________________________________________ 
 
Bijzondere aanwijzingen : _________________________________________ 
(bijvoorbeeld: zo nodig, uur voor/na de maaltijd, niet met melkproducten geven, zittend, op schoot, liggend, staand etc.) 

 
4. Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats : 

o ________________________________________ (bijvoorbeeld koelkast) 
o Niet van toepassing 

 
Het geneesmiddel is houdbaar tot: ________________________ (houdbaarheidsdatum) 
 
 
 
 
 
 

Uur 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

             

  
Naam leidinggevende: _______________________________________ 
 
Handtekening leidinggevende: ________________________________* 
* Indien de leidinggevende niet beschikbaar is: Handtekening pedagogisch medewerker. Deze medewerker vraagt telefonisch toestemming 
aan de bovengenoemde leidinggevende. Indien er niemand van het MT aanwezig is, kan er voor medicijnen die via een recept verkregen 
zijn contact op worden genomen met de directeur (mobiel bellen of per sms). 

Het geneesmiddel wordt door ondertekening van dit formulier onder verantwoording van de ouders toegediend 
aan het kind door de pedagogisch medewerker. Deze afspraak is gemaakt met de medewerker 
________________________________________ (naam medewerker). 
De ouder gaat akkoord met de voorwaarden aan de ommezijde. 
 
Plaats en datum: _______________________________________ 
 
Handtekening ouder/verzorger : _______________________________________ 
 
 



Voorwaarden: 
- In het kindercentrum is er sprake van opvoeding in groepsverband. Daardoor zijn de kansen 

dat er fouten gemaakt worden bij het toedienen van medicijnen groter dan thuis. Natuurlijk 
doen we onze uiterste best om dit te voorkomen.  

- In de Handleiding Kwaliteitsstelsel Kinderopvang (VUGA/VOG) staat in Deel G beschreven wat 
het kader is waarin geneesmiddelen toegediend kunnen worden. Daarnaast zijn er diverse 
medische handelingen die alleen door gekwalificeerde bevoegde beroepsbeoefenaren 
(bijvoorbeeld arts, verpleegkundige) uitgevoerd mogen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
het toedienen van een injectie voorbehouden is aan deze beroepsbeoefenaren, pedagogisch 
medewerkers 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). (zie deel 2) 

 
 


