
 

 1 

 

Professor ten Doesschatestraat 119-A | 1963 AS Heemskerk | 0251-232 688 | otterkolken@tabijn.nl | otterkolken.tabijn.nl 

 

 

 

  

 

Protocol geneesmiddelenverstrekking  
 

Geneesmiddelenverstrekking  

Door de ouders van kinderen die basisschool Otterkolken of BSO de Otter bezoeken kan de 

vraag gesteld worden aan het personeel/directie of er geneesmiddelen toegediend kunnen 

worden aan hun kind. Dit protocol is opgesteld om misverstanden te voorkomen. Zowel 

ouders als het personeel weten hoe zij moeten handelen.  

Belangrijke vragen hierbij zijn: 

• Om welk geneesmiddel gaat het?  

• Hoe moeten ze worden toegediend?  

 

Geneesmiddelen op recept 

Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door een huisarts of specialist. Dit 

zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei 

geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft 

gedurende het verblijf op school of de BSO, dan moeten de ouders hun ‘zeggenschap’ over 

deze toediening overdragen aan het personeel. Hierbij valt met name te denken aan 

tabletten, drankjes en zalven. Om problemen te voorkomen leggen wij dit schriftelijk vast 

in een overeenkomst. 

 

Geneesmiddelen niet op recept 

Ouders kunnen ook vragen om hun kind geneesmiddelen toe te dienen die niet op recept 

verkregen zijn. Deze geneesmiddelen hebben de ouders zelf bij een apotheek of drogist 

gekocht. Deze ‘zelfzorgmiddelen’ kunnen echter minder onschuldig zijn dan men vaak 

denkt. Om problemen te voorkomen leggen wij dit schriftelijk vast in een overeenkomst. 

 

Geneesmiddelen toedienen 

Om te kunnen beslissen of je geneesmiddelen toe wilt dienen, moet je weten hoe ze 

toegediend moeten worden. Een schriftelijke instructie, waarin staat beschreven welke 

medewerkers welke geneesmiddelen toedienen, dient aanwezig te zijn.  

  

Geneesmiddelen 
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Niet alle geneesmiddelen kunnen toegediend worden. 

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 (b.v. arts, verpleegkundige) uitgevoerd mogen worden. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat het toedienen van een injectie voorbehouden is aan deze 

beroepsbeoefenaren. Dit is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg (Wet BIG). (zie deel 2) 

 

Voorwaarden 

Desondanks kunnen kinderen die dergelijke geneesmiddelen nodig hebben, wel een plaats 

vinden op onze school en BSO. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, 

zoals voldoende deskundig en bekwaam personeel (kan zowel intern als extern geregeld 

worden met bijvoorbeeld de thuiszorg).  
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