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Protocol: medicatie  

Inleiding 

Wauw speciaal voor jou is bereid de cliënt medicatie te geven wanneer ouders een actuele, door de 

apotheek verstrekte toedienlijst indienen bij Wauw speciaal voor jou. Deze lijst dient door de apotheek 

bij de afgifte van een geneesmiddel op aanvraag van ouders te worden verstrekt. Er dient op deze 

medicatietoedienlijst te worden afgetekend dat de medicatie is verstrekt volgens de ‘Veilige principes 

in de medicatieketen’.   

Echter, hierbij dient te worden opgemerkt dat personeel van Wauw speciaal voor jou niet is opgeleid 

voor het verstrekken van medicatie. Derhalve is hiervoor dit medicatieprotocol opgesteld.  

Regels & afspraken  

1. Ouders dienen een door de apotheek verstrekte toedienlijst in bij Wauw speciaal voor jou.  
 
2. Medicatie wordt alleen verstrekt als er een actuele, ondertekende toedienlijst is ingevuld en 

afgegeven bij de begeleiders.  Deze toedienlijst dient opgevraagd te worden bij de apotheker.  
 

3. Indien het kind voorgeschreven medicatie heeft  en de toedienlijst niet door vertegenwoordigers is 
verstrekt, kan Wauw géén medicatie toedienen. Wanneer geen/onjuiste medicatie door ouders 
wordt verstrekt heeft Wauw het recht de toegang van het kind tot de activiteiten te weigeren. Dit 
dient doorgegeven te worden bij het zorgteam en contactpersoon.  

 
4. Begeleiders van Wauw dienen deze aftekenlijst af te tekenen dat de medicatie is verstrekt.  

 
5. Wauw speciaal voor jou kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele bijwerkingen 

die kunnen optreden als gevolg van de door haar personeel toegediende medicatie.  
 

6. Er worden geen voorbehouden handelingen verricht (bijv. het geven van injecties). 
 

7. De medicatie wordt toegediend conform het doktersvoorschrift (etiket van de verpakking).  
 

8. De medicatie dient aangeleverd te worden in de originele verpakking.  
 

9. Wauw bewaart geen extra doses medicatie. 
 

10. Bij twijfel of onduidelijkheid zal er altijd eerst contact met de wettelijk vertegenwoordiger van het 
kind opgenomen worden.  
 

11. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind is verantwoordelijk voor het meegeven van: het juiste 
product met een juiste houdbaarheidsdatum, de juiste dosis, en de juiste instructies.  
 

12. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind is verantwoordelijk voor het doorgeven van 
wijzigingen betreft de medicatie en de werking daarvan. Hierbij dient een nieuwe door de 
apotheek verstrekte toedienlijst aan Wauw speciaal voor jou te worden verstrekt. 
 

13. Indien niet voorgeschreven medicatie (zoals paracetamol) wordt verstrekt zal altijd eerst contact 
worden opgenomen met wettelijk vertegenwoordiger.  
 

14. In geval van lacunes in dit protocol beslist de directie van Wauw speciaal voor jou. 



 

Wauw speciaal voor jou 
Zorg voor kinderen met een bijzondere hulpvraag 

Versie 01.2020          pagina 2/2 

Meldplicht van ouders 

Ouders hebben de plicht de leiding te informeren over de juiste dosering en tijdstippen, en stellen de 
leiding in kennis van eventuele wijzigingen of tijdelijke inname van medicijnen.  
 

Werkwijze 
1. Zorg ervoor dat je als leiding ervan op de hoogte bent, van welke ouders je medicatie dient te 

ontvangen. 

2. Neem de medicatie in ontvangst en vraag direct of er veranderingen/bijzonderheden zijn ten 
opzichte van de laatste keer. In dit geval dient er een nieuwe, actuele toedienlijst van de 
apotheker bij te zijn.  

3. Controleer, waar ouders bij zijn, of de juiste hoeveelheid klopt en of de verpakking voorzien is 
van naam, dosering per keer en tijden van inname. 

4. Berg de medicatie, in het originele doosje, of een doosje voorzien van naam en dosering per 
keer en tijden van inname, zorgvuldig op in de daarvoor bestemde medicatiebakjes.  

5. Kijk naar de tijden waarop de medicatie dient te worden ingenomen en geef op de aangegeven 
tijdstippen de medicatie op de juiste manier (met of zonder vloeistof). 

6. Mocht er medicatie vergeten worden, kijk dan op de bijsluiter hoe te handelen.  

7. Blijf bij het kind terwijl de medicatie wordt ingenomen. 

8. Berg de medicatie weer goed op. 

9. Teken de medicatielijst elke keer af (op woensdag en zaterdag dien je deze zelf voor te 
bereiden). Lever deze lijst aan het eind van de dag in bij de eindverantwoordelijke van de 
medicatie. Deze coördineert en archiveert de medicatielijsten. 

 

 


