Formulieren toediening medicijnen
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LET OP: MEDICIJNEN MOETEN ZOVEEL MOGELIJK THUIS WORDEN TOEGEDIEND !! (ZIE OOK WERKINSTRUCTIE P.2)
Ondergetekende:
Ouder(s)/voogd van:
Verklaart door ondertekening dat het personeel van bovenvermelde school:
het medicijn:
van - tot (datum):
mag verstrekken aan bovengenoemde leerling.
Het tijdstip van toediening is:
De volgende maatregelen dienen genomen te worden als de leerling anders reageert op de medicijnen dan verwacht:

Aanvullende opmerkingen:

De ouder(s)/voogd gaan akkoord met de volgende voorwaarden:

Het medicijn zit in de originele verpakking met bijsluiter. Op de verpakking staat de naam van de leerling vermeld,
de wijze van toediening en de dosering. Immers de toediening geschiedt volgens voorschriften op het etiket.

Ondergetekende ouder(s)/voogd zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de houdbaarheidsdatum. Medicijnen waarvan de
houdbaarheidsdatum is verstreken, zullen niet worden verstrekt en dienen door de ouder(s)/voogd weer mee naar huis genomen te
worden.

De ouder(s)/voogd zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van alle wijzigingen die voor het gebruik van dit medicijn van belang zijn.

Personeelsleden verbonden aan bovenvermelde school zijn, als aan alle voorschriften is voldaan, niet verantwoordelijk voor het gebruik of
het toedienen van de medicijnen en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen of schade aan de leerling.

Zodra de dosering dit toelaat, zal het medicijn thuis worden toegediend.

Handtekening en datum ouder(s)/voogd:

Handtekening en datum de directie:

Naam huisdokter:
Adres huisdokter:

Handtekening huisdokter voor akkoord ivm toediening
en dosering van bovenvermeld medicijn:

Wijzigingen op de dosering zoals boven vermeld:
Van – tot (datum)
is er de volgende wijziging opgetreden ten opzichte van de hierboven genoemde verstrekking afspraak:


Het tijdstip van toediening is om



Toedienen van het medicijn wordt gestopt met ingang van (datum):

Akkoord ouder (s)/voogd:

Uur en om

Uur en om

Uur.

Akkoord de directie:

NB: voor meer wijzigingen of bij gebruik van nieuwe/andere medicijnen moet een nieuw formulier worden ingevuld !

Formulieren toediening medicijnen
Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische
beroepen. Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, voert deze school dus een terughoudend beleid met betrekking tot
het toedienen van medicijnen. Het verstrekken van medicijnen door haar personeel brengt een grote verantwoordelijkheid met zich
mee, aan de ouder(s)/voogd wordt gevraagd dit zoveel mogelijk zelf te doen.
Wanneer er, ondanks het terughoudende beleid, toch medicijnen gegeven moeten worden, dan wordt gebruik gemaakt van dit
formulier Medicijntoediening.
Veel medicijnen kunnen twee keer per dag gegeven worden. Dit kan dan in principe door de ouder(s)/voogd zelf ’s ochtends en ’s
avonds thuis worden gegeven. Aan ouder(s)/voogd wordt gevraagd om met de huisarts of specialist te overleggen om de dosering
hierop zoveel mogelijk aan te passen.
De voorwaarden voor medicijnverstrekking:
1. Voor de start van het toedienen moeten vragen van personeelsleden verbonden aan bovenvermelde school over de mogelijke
gevolgen en risico’s van het gebruik van specifieke medicijnen zo goed mogelijk beantwoord worden. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van deskundigheid van bijv. een wijkverpleegkundige, de apotheek die het medicijn geleverd heeft en de eigen arts
van de leerling die het betreffende medicijn heeft voorgeschreven. De school verwacht van ouders medewerking bij het
wegnemen van mogelijke vragen en onzekerheid.
2. Bij het toedienen van medicijnen is het prettiger dat de leerling al bekend is met het betreffende medicijn, dat wil zeggen: dat
er al thuis mee gestart is. Dit om de mogelijke bijwerkingen van het medicijn zoveel mogelijk thuis op te vangen (een
uitzondering hierop vormen de medicijnen die incidenteel verstrekt worden, bijv. bij benauwdheid).
3. Het medicijn dient in de originele verpakking (inclusief Nederlandstalige (!)) bijsluiter met eventuele bijwerkingen) op de school
aanwezig te zijn. Het is de verantwoording van de ouder(s)/voogd de bijsluiter zo nodig te laten vertalen.
4. Medicijnen die zijn voorgeschreven door (huis)arts of specialist zijn voorzien van de naam van de leerling en de doseringsvorm
en norm. Vrij verkrijgbare medicijnen bij apotheek en/of drogisterij zijn door de ouder(s)/voogd zelf voorzien van een sticker
met daarop de naam van de leerling, de dosering en de toedieningsvorm.
5. Medicijnen die niet zijn voorzien van naam, dosering, toedieningsvorm en (Nederlandstalige) bijsluiter worden geweigerd.
6. Ouder(s)/voogd dienen voor het gebruik van elk medicijn vooraf een formulier in te vullen.
7. Zonder het formulier voor medicijn toediening mag er niet gestart worden met het toedienen van medicijnen.
8. Ouder(s)/voogd zijn verantwoordelijk voor het controleren van de houdbaarheidsdatum van het medicijn. Mocht een
personeelslid verbonden aan de school zien dat de houdbaarheidsdatum is verstreken, dan wordt het medicijn niet toegediend
en worden ouder(s)/voogd hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
Het medicijnbeheer:
1. Per dagdeel is één van de aanwezige personeelsleden in de groep of klas verantwoordelijk voor het verstrekken van medicijnen.
Hierover worden aan het begin van de dag afspraken gemaakt. Dit om te voorkomen dat medicijnen dubbel worden toegediend.
2. Oudere leerlingen kunnen zelf zorg dragen voor het gebruik van hun medicijnen. Afspraken met de ouder(s)/voogd hierover
worden schriftelijk vastgelegd op het formulier voor medicijn toediening in het vak “opmerkingen”.
3. Medicijnen dienen op de voorgeschreven wijze bewaard te worden (op kamertemperatuur, in de koelkast)
4. Het opbergen dient te gebeuren op een daarvoor vastgestelde plaats buiten het bereik van kinderen.

5.

Onder medicijnen worden dus ook homeopathische geneesmiddelen en paracetamol gerekend.

NB: voor meer wijzigingen of bij gebruik van nieuwe/andere medicijnen moet een nieuw formulier worden ingevuld !

