
Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen 
 
 
Naam ouder/verzorger………………………………………….. 
 
 
Naam kind………………………………………………………… 
 
verzoekt de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Kiekeboe 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 Kinderopvang Lombardijen is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van de 
toediening van het medicijn of zelfzorgmiddel. 
 
 
Rotterdam………………………………..(datum) 
 
Handtekening ouder/verzorger:                          Namens het kinderdagverblijf: 
 
 
……………………………………………..            ………………………………………….. 

Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen 
 



Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen 
 

 
 
 
 
                               Toelichting voor ouders 
                 m.b.t. “Protocol Medisch Handelen” 
 
  
 Wij streven ernaar om op Kiekeboe 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 Kiekeboe 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 Kiekeboe te voorkomen. 
 

 Paracetamol wordt op Kiekeboe 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 Kiekeboe, 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. 
         
 Op Kiekeboe gebruiken wij Sudocrem (bij luieruitslag) Arniflor (bij vallen en stoten), Calendulan 

(bij lichte schaafwonden), Zoutoplossing (bij bloedneuzen). Voor alle overige homeopathische 
middelen moet een “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen” ingevuld en ondertekend 
worden.  

 
De regels in het kort:  

I. Geen volledig ingevuld formulier: dan geen toediening. 
II. Paracetamol wordt alleen bij een koortsstuip toegediend. 

III. Voor Arniflor, Sudocrem 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. 
 


