Protocol Ziekte, medicijnen en allergie
Richtlijnen voor medicijnverstrekking aan kinderen:
-

-

-

-

De geneesmiddelen moeten altijd in de originele verpakking
aangeleverd worden en bewaard worden (dus nooit overdoen in een
andere verpakking). Hierbij is het van belang dat duidelijk is
aangegeven hoeveel, wanneer en op welke wijze de medicatie
toegediend moet worden.
De originele bijsluiter moet erbij zitten en goed gelezen worden ivm
de eventuele bijwerkingen.
Bij twijfel dienen de medewerkers van Struin de medicatie NIET toe.
In geval van zelfzorg medicatie dient de door de ouders verzochte
wijze van toediening altijd overeen te komen met de tekst van de
bijsluiter.
We maken schriftelijke afspraken over wie het medicijn zal
toedienen.
Er is een telefoonnummer van de huisarts van elk kind; deze staat
genoteerd op de afsprakenkaart en is in geval van nood te bereiken.
Verantwoord toedienen gaat met behulp van een aftekenlijst;
degene die het middel toedient zet een paraaf. Deze lijst wordt
bewaard in de dagmap bij de afsprakenkaart van het betreffende
kind.
De uiterste gebruiksdatum wordt regelmatig gecontroleerd (elke
maand). Overtollige en verlopen medicijnen worden teruggegeven
aan de ouders. Op flessen word de datum van opening genoteerd
ivm de beperkte houdbaarheid na opening.
Geneesmiddelen kunnen niet bewaard worden in een koelkast daar
deze ontbreekt bij Struin; de ouders zullen het medicijn (dat
gekoeld bewaard moet worden) zelf moeten brengen en toedienen.
Een nieuw geneesmiddel moeten de ouders altijd eerst zelf thuis
gebruiken zodat de eventuele reacties en bijwerkingen bekend zijn.
De ouders moeten een formulier/overeenkomst gebruik
geneesmiddelen invullen en ondertekenen.

Bij ziekten:
Besmettelijke kinderziekten komen op alle plekken voor waar veel
kinderen samen zijn. Ook de kinderopvang heeft er, ondanks alle
voorzorgsmaatregelen, mee te maken. Om te voorkomen dat gevaarlijke
(kinder)ziekten gaan heersen, hanteert Struin het volgende ziektebeleid:
-

bij besmettelijke ziektes kan het kind NIET naar de BSO

-

bij koorts en overgeven kan het kind NIET naar de BSO

-

in alle overige twijfelgevallen kan uw kind pas ná overleg met de
leiding naar de BSO komen, u dient hiervoor zélf contact op te
nemen per telefoon.

Wanneer uw kind tijdens de opvang ziek word zijn wij altijd gerechtigd u
te bellen om u te vragen er zorg voor te dragen dat uw kind snel
opgehaald wordt.
In alle rugzakken van medewerkers is een EHBO-kist aanwezig zijn en alle
medewerkers zijn in bezit van een BHV diploma of in opleiding daarvoor.
Daarnaast volgende enkele medewerkers een uitgebreide kinder- EHBO
scholing.
Allergie:
Kinderen met een (levensgevaarlijke) allergie of aandoening moeten dit
bij de start van Struin duidelijk doorgeven. We houden dan rekening met
mogelijke andere voeding (b.v. glutevrij) of aangepast gedrag.
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