
  Protocol ziek worden en toedienen medicijnen 

 

 

 

 

In dit protocol staat beschreven welke afspraken er binnen Kindercentrum Ikky zijn gemaakt omtrent ziek worden en het 
toedienen van medicijnen.   
 
Pedagogisch medewerkers worden regelmatig geconfronteerd met kinderen die klagen over pijn die meestal met 
eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook 
krijgen wij steeds vaker het verzoek van ouder(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te 
dienen.  
 
Kindercentrum Ikky aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden, 
pedagogisch medewerkers begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de 
gezondheid van kinderen is het van groot belang dat wij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen.  
 
Daarom wil kindercentrum Ikky middels dit protocol ouders en medewerkers een handreiking geven over hoe in deze 
situaties te handelen.  
 
De twee te onderscheiden situaties zijn:  
• Het kind wordt ziek op het kindercentrum 
• Het verstrekken van medicijnen op verzoek  
 
De eerste situatie laat het kindercentrum geen keus. Het kind wordt ziek of krijgt een ongeluk en de pedagogisch 
medewerker moet direct bepalen hoe hij of zij moet handelen. Bij de tweede situatie kan de pedagogisch medewerker (in 
overleg met de leiding) kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van 
een medische handeling. Voor de individuele pedagogisch medewerker geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te 
voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.  
 
Het kind wordt ziek op het kindercentrum  
Regelmatig komt een kind gezond op het kindercentrum en krijgt later last van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan het 
bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. Ons uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, naar huis moet. Wij zullen, in 
geval van ziekte, altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren en wanneer het kind 
wordt opgehaald. Wij zijn geen artsen, bij twijfel, raadplegen wij altijd een (huis)arts. Dit geldt uiteraard ook wanneer de 
pijn blijft of de situatie zich verergert.  
 
Een kind dat in de ochtend naar het kindercentrum wordt gebracht, terwijl er al medicijnen zijn toegediend tegen koorts 
(paracetamol) wordt door ons geweigerd. Op dit moment is het kind namelijk al ziek, echter wordt de koorts tijdelijk 
onderdrukt door de toegediende medicijnen. Wij willen nogmaals en met klem benadrukken dat een kind dat ziek is, thuis 
moet blijven. Het kind dat ziek is kan daarnaast andere kinderen besmetten, waardoor zij ook de kans lopen ziek te worden. 
 
Het verstrekken van medicijnen op verzoek  
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen door een arts voorgeschreven die zij een aantal malen per dag 
moeten gebruiken. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen 
dan aan het kindercentrum of een pedagogisch medewerker deze middelen wil verstrekken. In deze situatie vragen wij de 
ouders altijd een toestemmingsformulier “toedienen medicijnen” te tekenen. 
 
Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de 
gezondheid van het kind kunnen leiden. Daarom leggen wij schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in 
welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Wij nemen de medicijnen 
alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten mét de bijsluiter en uitgeschreven zijn op naam van het 
betreffende kind. 
 
Alle medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven, worden door onze pedagogisch medewerkers niet aan 
kinderen gegeven. Hierbij valt te denken aan de vrij verkrijgbare medicijnen, zoals aspirine, hoestdrank en paracetamol. 
Deze medicijnen worden ook niet door ons gegeven met een schriftelijke toestemming van de ouders. 


