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Protocol Medicatie 

 

Inleiding 

Bij de zorgboerderij komen kinderen en deelnemers die medicatie kunnen gebruiken.  

Dit kan homeopathisch zijn maar ook via de huisarts voorgeschreven medicatie.  

Wanneer medicatie gebruikt wordt en tijdens opvang momenten bij de zorgboerderij 

ingenomen moet worden handelt de zorgboerderij volgens dit protocol welke in lijn is met de 

wet- en regelgeving.  

 
( Ons beroep is niet opgenomen in de wet BIG. Wij voeren geen verpleegtechnische of voorbehouden 

handelingen uit. Wij dienen niks toe en wij reiken niks aan. Wij begeleiden kinderen en deelnemers 

voor wat betreft medicatie ‘met de handen op onze rug’ maar zien erop toe dat kinderen / deelnemers 

op de juiste wijze met hun medicatie omgaan ).  
 

Doel 

Het verantwoord innemen van de juiste medicatie, juiste hoeveelheid medicatie en op de 

juiste tijden innemen van de medicatie.  

 

Uitgangspunt 

Het is zeer noodzakelijk dat een kind / deelnemer de juiste medicatie, juiste hoeveelheid 

medicatie op de juiste tijden inneemt. Daarom werken wij volgens dit medicatie protocol.   

 

De kinderen deelnemers nemen hun medicatie per opvang moment mee naar de zorgboerderij.  

De zorgboerderij heeft voor elk kind / deelnemer per opvang moment een eigen bak of mand 

waar de medicatie ( en eventueel overige persoonlijke zaken zoals mobiel / sleutels enz. ) in 

gelegd kan worden. Dit staat in een kast welke afgesloten wordt en waarvan begeleiders een 

sleutel hebben.   

 

Wanneer een kind / deelnemer aankomt bij de zorgboerderij ontvangt een begeleider diegene 

en samen lopen ze naar de kast. Begeleider doet de kast open en kind / deelnemer legt zijn / 

haar spullen in zijn / haar mandje / bakje. Daarna wordt de kast door begeleider weer 

afgesloten.  

 

De werkzame begeleiders hebben een wekker functie. Zij houden bij wie wanneer welke 

medicatie moet hebben volgens de medicatie lijst van de zorgboerderij waarbij het medicatie 

paspoort per kind / deelnemer leidend is. 

 

Wanneer het voor een kind / deelnemer tijd is voor medicatie loopt begeleider met betreffende 

kind / deelnemer naar de kast en kind / deelnemer pakt zijn / haar medicatie. Begeleider ziet 

er op toe dat kind / deelnemer zijn / haar medicatie voor dat moment pakt en inneemt. 

 

Begeleiders zijn zich ervan bewust dat zij zorgvuldig moeten toezien op deze werkwijze en 

dit protocol. Begeleiders die kinderen / deelnemers volgens dit protocol ondersteunen hebben 

een medicatie cursus gevolgd en onderhouden hun kennis en vaardigheden door minimaal 1 

keer per jaar een medicatiecursus te volgen. Daarnaast zijn zij in bezit van minimaal een zorg 

diploma niveau 3 en worden zij met regelmaat en meerdere malen per week voor diensten 

ingepland op de groep. Op deze wijzen zijn zij bevoegd en blijven zij bekwaam. 
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Informatie betreft opbergen van en omgang met medicijnen in het algemeen 

- Bewaar medicijnen volgens voorschrift op kamertemperatuur of in de koelkast. 

- Bewaar medicijnen altijd buiten bereik van onbevoegden of personen die het gevaar van 

medicijnen niet kennen.  

- Bewaar medicijnen zo veel mogelijk in de originele verpakking. 

- Sluit verpakkingen van medicijnen direct na gebruik. 

- Reinig maatbekertjes, pipetjes, spatels na gebruik en droog deze met een schone tissue. 

- Hanteer de voorgeschreven bewaartermijnen: Zie: 

- Etiket, 

- Bijsluiter, 

- Voorschrift. 

 

Rol van de begeleider 

- De bevoegde en bekwame begeleider zorgt steeds alle noodzakelijke informatie te 

verkrijgen over de voorgeschreven medicatie aan de deelnemer, zoals lezen van het 

zorgplan en diens medicatie overzicht.  

- De bevoegde en bekwame begeleider zorgt zelf er voor dat die up to date blijft over 

medicatie door het lezen van apothekers websites, medicatie gegevens op internet, het 

lezen van bijsluiters en het jaarlijks volgen van een medicatie cursus. 

 

Verantwoordelijkheden 

1 aangewezen medewerker heeft de onderstaande taken inzake dit protocol: 

 

- Ervoor zorgen dat de medicijnkast goed bereikbaar is, ordelijk en overzichtelijk is. 

- Medicatie van kinderen / deelnemers die uit zorg zijn mee naar huis geven.  

- Er op toe zien dat de opdrachtgever een correct overzicht van de actuele medicatie van 

de individuele deelnemer / kind aangeleverd heeft. 

- Ervoor zorgen dat er een afvink systeem op de groep aanwezig is ( de 

medicatiepaspoorten zijn leidend ) – zodat er bij navraag van ouders / verzorgers goed 

geïnformeerd kan worden of zorgvrager medicatie wel of niet heeft ingenomen. Dit is 

puur voor de controle en om een goede terugkoppeling te kunnen geven.  

- Er op toezien dat collega’s rapporteren als een deelnemer medicatie niet inneemt  

- Er op toezien dat ouders / verzorgers de juiste medicatie en hoeveelheid ervan 

meegeven en dat zij wijzigingen schriftelijk doorgeven aan de zorgboerderij.  

- Fouten of hiaten in de medicatieverstrekking melden aan de ouders / verzorgers / 

teamleider en directie. Evenals een signaleringsfunctie bij gedragsverandering die 

veroorzaakt kunnen worden door medicatie ( te veel / weinig / verkeerde ) en dit 

rapporteren bij teamleider, directie en ouders / verzorgers. 

 

Medicatie en correct gebruik: 

Het is de bedoeling met dit protocol een bijdrage te leveren aan een goede, verantwoorde en 

doelmatige zorg- en dienstverlening. Het kan zo nodig worden aangepast aan de individuele 

wensen van de deelnemer. Bij twijfel ten aanzien van de uitvoering van dit protocol of in 

situaties waarin dit protocol niet voorziet, overlegt men met de direct leidinggevende. 

Afwijken van dit protocol kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal afwijken van dit protocol 

te allen tijde moeten kunnen motiveren. Dit protocol is slechts een hulpmiddel en kan en mag 

nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener / 

ondersteuner. De zorgverlener / ondersteuner kent en neemt bij het hanteren van dit protocol 

zijn of  haar eigen verantwoordelijkheid. 

 


