Protocol tav medische handelingen 2019-06
Onderstaande informatie maakt intergraal onderdeel uit van het protocol medische handelingen;

Uitdeelbrief medicatiebeleid
18-07-2017
Betreft: Medicatiebeleid
Beste deelnemer en ouder(s)/verzorgers,
Indien uw kind medicatie gebruikt kunnen wij dit op onze zorgboerderij aan uw kind verstrekken. Het
toedienen van medicijnen is hoe dan ook een risicovolle handeling. Om fouten te voorkomen is er
wet- en regelgeving voor zorgaanbieders ontwikkelt. Deze dient ook door ons nageleefd te worden
en wij moeten verantwoorden naar de inspectie hoe we daar vorm aan gegeven hebben.
Om u inzicht te geven in ons handelen ten aanzien van de medicatie informeren wij u over onze
werkwijze (waarbij wij de wetgeving hanteren en een beroep doen op uw medewerking)
Hoe verloopt het proces; Wat hebben we nodig en hoe handelen wij.
1. Indien uw kind medicatie gebruikt moet een actueel medicijn overzicht op de zorgboerderij
beschikbaar zijn. Dit moet verstrekt zijn door jullie eigen apotheek.
2. Iedere verandering in de medicijnen zoals een middel, dosering of toedieningstijd moeten
schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de zorgboerderij. Dit kan middels een briefje of via
de mail waarin jullie dan laten weten om welk medicijn het gaat, de dosering en de tijd van
toedienen. Uiterlijk bij de eerstvolgende levering van nieuwe medicijnen, ontvangen wij dan
van jullie een nieuw aangepast medicijnoverzicht.
3. We hebben van ieder medicijn een origineel doosje met het medicijn en de bijsluiter nodig.
Voor zalf, druppels of vloeibare medicijnen maken we afzonderlijke afspraken met jullie. Als
uw kind tijdelijk een kuurtje krijgt dan overleggen we even met elkaar hoe we dit doen. Dit
geldt ook voor medicijnen die we hier niet op voorraad kunnen hebben.
4. Indien u als ouder er voor kiest om de medicijnen per keer mee te geven dan geeft u deze als
ouder af bij het brengen van uw kind.

5. Nieuwe (voorraad) medicijnen worden direct afgegeven tijdens het ophalen en brengen van
uw kind. Geen medicijnen meegeven in de tas of kleding van uw kind, dit om ongelukken
met medicijnen te voorkomen.
6. Enkele kinderen, krijgen uitsluitend thuis medicijnen. Toch behoren wij daarvan ook een
overzicht van de apotheek in ons bezit te hebben. Mocht een kind dan acute hulp van een
arts nodig hebben dan kunnen wij ten allen tijde de juiste informatie verstrekken.
U tekent het formulier “Verklaring medicijnverstrekking kind” waarbij u ons machtigt uw kind de
benodigde medicatie de verstrekken/toe te dienen. (zie informatieboekje en bijlage)
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Wij hebben het medicijnoverzicht (medicijnpaspoort) en de medicijnen van uw kind ontvangen (zoals
hierboven beschreven)

Wij bergen de medicijnen op in een afgesloten locker op het kantoor van Ger.

Bij het uitzetten van de medicijnen doet Ger dit in de door de zorgboerderij aangeschafte
medicijndoosjes. (zie hierboven en onder) Boven op deze doosjes plakt hij een gele stikker met
daarop de voorgeschreven en te geven medicatie. (Marjolein controleert deze handeling)
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Vervolgens wordt dit medicijndoosje in een afgesloten medicijnkast op de deel gezet bij het eerst te
geven betreffende uur.

Na uitgifte van de medicijnen op het eerste tijdstip aan uw kind wordt het medicijndoosje naar het
volgende te geven uur geplaatst.

Zo nodig zetten wij een timer ter herinnering (vaak worden medicijnen bij de maaltijden verstrekt)

Het uitzetten van de medicatie aan de hand van het medicijnpaspoort:
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Naast de Locker (op het kantoor van Ger) staat de Map met medicatiepaspoorten van de kinderen.
Op het (recente) medicijnpaspoort staat de te verstrekken medicatie. Regelmatig staan alleen
hoeveelheden vermeld en niet de tijden. Ger checkt dit bij u als ouder. Indien dit wijzigt wilt u dit dan
ook schriftelijk doorgeven aan Ger (het liefst alle communicatie over de medicatie per mail)

Ger zet een medicatieoverzicht met tijden op het medicijnpaspoort.
Aan de hand hiervan zet hij de medicatie uit.

De informatie (bijsluiters e.d.) over de door de kinderen gebruikte medicatie worden in een aparte
map bewaard op het kantoor van Marjolein.

Op de volgende pagina vindt u de bijlages
1. “verklaring medicijnverstrekking”
2. Protocol Medicijnbeheer en medicijnverstrekking
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VERKLARING MEDICIJNVERSTREKKING
Hierbij geeft
……………………………………………… (ouder/verzorger)

van …………………………………………(naam kind)

toestemming om het kind tijdens het verblijf op zorgboerderij Het Haaksbergerveen de op het
medicijnpaspoort genoemde medicijnen/zelfzorgmiddelen toe te dienen bij het hierboven genoemde
kind. De medicijnen/zelfzorgmiddelen worden toegediend conform de op de bijlsluiter en/ of etiket
vermelde dosering. De ouder/verzorger heeft van de op het medicijnpaspoort genoemde
medicijnen/zelfzorgmiddelen een bijsluiter aan de zorgboer gegeven. De door de ouder/verzorger
aangeleverde informatie (medicijnpaspoort) is leidend voor verstrekking/toediening.
Zorgboerdij Het Haaksbergerveen heeft voldoende gekwalificeerd personeel om medicijnen te
verstrekken/toe te dienen.
De medicijnen/zelfzorgmiddelen wordt verstrekt op voorschrift van:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(naam behandelend arts/ op aanwijzing van ouder/verzorger zelf)
Apotheker: zie medicijnpaspoort
(Huis)arts: zie zorgovereenkomst
De evaluatie van de toediening is tijdens de jaarlijkse evaluatie (tenzij anders afgesproken)
De ouder/verzorger is verantwoordelijk om de zorgboer op de hoogte te brengen/houden van
wijzigingen/aanvullingen van de medicatie / zelfzorgmiddelen middels de verstrekking van een
nieuw, actueel medicijnpaspoort
Gelezen en getekend voor akkoord
Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………………
Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/ verzorger:
…………………………………………………
Namens de zorgboerderij Het Haaksbergerveen
Plaats en datum: Rekken ………………………………………………………..
Handtekening vertegenwoordiger zorgboerderij: …………………………………………………
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Protocol Medicijnbeheer en medicijnverstrekking
Zorgboerderij Het Haaksbergerveen
Doel
Het verantwoord beheren en verstrekken van medicijnen aan de kinderen met als doel het
voorkomen of beperken van schade bij / aan de kinderen bij gebruik van medicijnen.
Uitgangspunt
Het verstrekken van medicamenten aan een kind is geen voorbehouden handeling, doch valt als
risicovolle handeling wel binnen het kader van de Wet BIG. Dat wil zeggen dat er steeds sprake moet
zijn van zorgvuldig handelen; dat er een opdracht van de arts moet zijn en dat aanwijzingen van de
arts voor het uitvoeren van de handeling moeten worden opgevolgd.
Beheer van, en omgang met medicijnen in het algemeen
• Bewaar medicijnen volgens voorschrift op kamertemperatuur of in de koelkast.
• Bewaar medicijnen altijd buiten bereik van onbevoegden of personen die het gevaar van
medicijnen niet kennen (kinderen, ernstig verstandelijk gehandicapten, enz.)
• Bewaar medicijnen zo veel mogelijk in de originele verpakking.
• Sluit verpakkingen van medicijnen direct na gebruik.
• Reinig maatbekertjes, pipetjes, spatels na gebruik en droog deze met een schone tissue.
• Hanteer de voorgeschreven bewaartermijnen: Zie:
o Etiket,
o Bijsluiter,
o Voorschrift.
Zie ook Opmerking hieronder.

Beheer van medicijnen door het kind
• In principe beheert de het kind niet zijn of haar eigen medicijnen.
• De vaststelling of een kind verantwoord zijn of haar medicijnen kan beheren vindt plaats in
een overleg tussen de ouder/verzorger, de zorgboeren en de arts.
• Indien het kind de medicijnen zelf kan beheren, wordt dit vastgelegd in het zorg-,
ondersteunings- of behandelplan. Ook afspraken met betrekking tot de communicatie tussen
het kind/ouder/verzorger, de zorgboer en de arts(-en) worden in het zorg-, ondersteuningsof behandelplan vastgelegd.
• Zo nodig wordt het kind begeleid bij het medicijnbeheer en medicijngebruik.
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Rol van de zorgboer
• De zorgboer informeert bij ouders/verzorgers om zeker te zijn over de juiste informatie te
beschikken van de voorgeschreven medicatie. Ouders zijn verantwoordelijk/verplicht de
meest actuele gegevens op tijd bij de zorgboer aan te leveren.
• Bij vragen omtrent medicatie richt de zorgboer zich in eerste instantie tot de
ouders/verzorgers. In noodsituaties kan/zal hij/zij contact opnemen met de
huisarts/apotheek

Beheer van medicijnen door zorgverleners
Uitwerking
Verantwoordelijke medicijnbeheer
• De zorgboer is verantwoordelijk voor het geneesmiddelenbeheer en de wijze waarop de
geneesmiddelenverstrekking aan de kinderen is georganiseerd alsook wie deze
verantwoordelijke vervangt bij afwezigheid.
• Onder een gekwalificeerde medewerker wordt verstaan een verpleegkundige of een door de
zorgboer geautoriseerde bekwame, anders opgeleide medewerker, de zorgboerin.
• Het is van belang dat de verantwoordelijke (zorgboer) voor het medicijnbeheer en
begeleiders (zorgboerin/stagiaire) hun werkzaamheden op elkaar afstemmen.
Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de zorgboer:
• Ervoor zorgen dat van de aanwezige medicijnen begrijpelijke bijsluiters aanwezig zijn.
• Meegenomen medicijnen altijd controleren op inhoud en aantal. (met de voorgeschreven
middelen op het medicijnpaspoort)
• Ervoor zorgen dat de medicijnkast ordelijk en overzichtelijk is en blijft.
• Ervoor zorgen dat de voorraad (chronische) medicatie gelijk blijft aan de behoefte en
onnodige voorraadvorming wordt voorkomen.
• Ervoor zorgen dat de oude en overbodige geneesmiddelen retour worden gebracht naar de
apotheek, door deze mee te geven aan ouders van het betreffende kind.
• Zorg dragen voor een correct overzicht van de actuele medicatie van het individuele kind en
diens medicatiehistorie.
• Ervoor zorgen dat er een op papier gezet correct uitzet-, controlesysteem en
verstrekkingssysteem op de boerderij aanwezig is.
• Eventueel gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.
• Er op toezien dat medicijnen door het kind worden ingenomen.
• Fouten of hiaten in de medicatieverstrekking melden aan de ouders en/of arts en vermelden
in de rapportage.

Bewaren van medicijnen
• De geneesmiddelen die het kind niet zelf beheert worden in een afsluitbare kast bewaard of
(indien noodzakelijk) in de koelkast.
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Geneesmiddelenverstrekking door de zorgboer en boerin:
Indien medicijnen vanuit bulk worden uitgezet door een medewerker van de voorziening, handelt
men als volgt:
• De zorgboer zet de medicatie correct uit voor de betreffende dag
• De zorgboerin controleert de uitgezette dosis.
• De medicijnen worden in “de medicijnbox” klaargezet in de medicijnkast op de deel (bij het
betreffend uur van uitgifte.
• Eventueel wordt een timer gezet indien er geen courante tijden van geven zijn.
• Medicatie wordt op juiste tijden aan de kinderen verstrekt.
• Controle d.m.v. “de medicijnbox” wordt naar het volgende tijdstip van geven verplaatst of uit
de medicijnkast verwijdert indien geen medicatie meer hoeft te worden verstrekt.

Onderdeel van dit protocol zijn:
• de “uitdeelbrief medicatiebeleid” die bij aanvang van de zorg aan de ouders wordt verstrekt
• de verklaring medicijnverstrekking
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Opmerking: In het algemeen gelden de volgende bewaartermijnen:
Geneesmiddel:
Bewaartermijn
Tablet
2 jaar
Capsule

1 jaar

Poeders

1 jaar

Drank

6 maanden

Druppelvloeistof

6 maanden

Stoomvloeistof

1 jaar

Neusdruppels

3 maanden

Neusspray

3 maanden

Oogdruppels

1 maand

Oogzalf

6 maanden

Oogwassing

1 maand

Oordruppels (niet
steriel)

6 maanden

Oordruppels (steriel)

1 maand

Zalf in tube

1 jaar

Zalf in pot

6 maanden

Crème in tube

1 jaar

Crème in pot

3 maanden

Pasta in pot

6 maanden

Strooipoeder

1 jaar

Huidgel in tube

1 jaar

Vloeistof voor gebruik
op huid

6 maanden
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