MEDICATIETOEDIENING
Beste ouder,
Wanneer uw kind medicatie moet nemen of een verzorgingsproduct moet gebruiken, vragen wij dat u dit zo
veel als mogelijk thuis aan uw kind geeft.
Als er toch medicatie moet toegediend worden tijdens de opvanguren, dient u een dokters- of
apothekersattest aan de begeleiding te overhandigen.
Op dit attest is minstens de volgende informatie vermeld:
naam van de voorschrijvende arts of apotheker
naam van het kind
naam van het geneesmiddel
afleveringsdatum
dosering van het geneesmiddel
wijze van toediening
einddatum of duur van de behandeling
Een apothekersattest is een automatisch afgedrukt of handgeschreven etiket van de apotheker, dat gekleefd
is op de verpakking van het geneesmiddel en waarop de hierboven beschreven informatie staat.
Het op voorhand overhandigen van dit dokters- of apothekersattest aan de begeleiding in de opvangplaats is
een absolute voorwaarde voor de toediening van medicatie aan uw kind. Het is een aanbeveling van Kind en
Gezin, die nauwgezet opgevolgd wordt door het IBO ‘De Bengeltjes’.
Bovendien vragen wij u om (een kopie van) de bijsluiter van het geneesmiddel en het onderstaande
toelatingsformulier ingevuld aan de begeleiding in de opvangplaats te bezorgen.
Het IBO ‘De Bengeltjes’ behoudt zich het recht om, in samenspraak met het dienstoverleg van de dienst
welzijn van de stad Beringen, medicatie niet toe te dienen of niet over te gaan tot specifieke medische
handelingen.
Buitenschoolse opvang ‘De Bengeltjes’
Stad Beringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Naam en voornaam van ouder:
………………………………………………………………………………..
Naam en voornaam van het kind:
………………………………………………………………………………..
Naam van het geneesmiddel:
………………………………………………………………………………..
Dagen waarop het geneesmiddel in de opvang gegeven moet worden:
…………………………………………………………………………………………………………………….……...…
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tijdstip van toediening: om………………………………..... uur (eventueel meerdere tijdstippen te vermelden).
Periode van toediening: van
(vermelding van dag/maand/jaar).

……………………….…………

tot

………..………………………………

Is er iets waaraan de begeleiding tijdens of na het toedienen van het geneesmiddel aan uw kind specifiek
aandacht dient te besteden (en dat niet vermeld staat op het attest)?
…………………………………………………………………………………………………………………….……...…
……………………………………………………………………………………………………………….……………..
Ik geef als ouder hierbij de toestemming aan de begeleiding om dit geneesmiddel aan mijn kind toe te
dienen in het IBO ‘De Bengeltjes’.
Datum:
……………………………………….
Handtekening van ouder:
………………………………………………………………………

