
  

Uitdeelbrief medicatiebeleid  

  

Datum: 1-11-2021  

Betreft: Medicatiebeleid  

  

Ter informatie:  

Beste deelnemer en ouder(s)/verzorgers,  
   

Bij de zorgboerderij komen kinderen en deelnemers die medicatie behoeven. 

Om fouten te voorkomen is er wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

ontwikkelt. Deze dient ook door ons nageleefd te worden en wij moeten 

verantwoorden naar de inspectie hoe we daar vorm aan gegeven hebben.  

 

Om deze vormgeving af te ronden wil ik u informeren over onze werkwijze 

medicatie. Hiervoor hebben wij ook een protocol opgesteld.  

 

Deze staat op de websites van de zorgboerderij: 

www.zorgboerderijalleskidts.nl  en  www.dagbestedingervebroekhuis.nl     

 

Hieronder de informatie omtrent medicatie en leest u ook nog  

het protocol op onze websites !?!?  

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.  

Vriendelijke groeten Suzanne Mensink – Eigenaresse.  

 

Bij vragen hieromtrent kunt u uiteraard een e-mail sturen en uw vraag stellen: 

info@zorgboerderijalleskidts.nl   info@dagbestedingervebroekhuis.nl    
 

 

http://www.zorgboerderijalleskidts.nl/
http://www.dagbestedingervebroekhuis.nl/
mailto:info@zorgboerderijalleskidts.nl
mailto:info@dagbestedingervebroekhuis.nl


 

 

  

1. Van iedere deelnemer die medicatie gebruikt moet een actueel medicijn overzicht 

op de zorgboerderij beschikbaar zijn. Dit moet verstrekt zijn door jullie eigen apotheek.   

 

2. Iedere verandering in de medicijnen zoals een middel, dosering of tijd van inname 

moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de zorgboerderij. Dit moet via de mail 

waarin jullie dan laten weten om welk medicijn het gaat, de dosering en de tijd van 

inname. Uiterlijk bij het eerst volgende opvang moment van de betreffende deelnemer / kind  

ontvangen wij dan van jullie een nieuw en correct medicijnoverzicht.   

 

3. We hebben van ieder medicijn het origineel ( indien het erbij zit met doosje ) en 

de bijsluiter nodig.  

 

4. Nieuwe (voorraad) medicijnen worden afgegeven tijdens het ophalen en brengen van 

de deelnemer ( dit geldt voor kinderen die door de weeks bij de zorgboerderij logeren).  

Geen voorraad medicijnen meer meegeven in de rugtas naar school, dit om ongelukken 

met medicijnen of kwijt raken er van te voorkomen.   

 

5. Enkele deelnemers, krijgen uitsluitend thuis medicijnen. Toch behoren wij daarvan 

ook een overzicht van de apotheek in ons bezit te hebben. Mocht een deelnemer dan acute 

hulp van een arts nodig hebben dan kunnen wij ten allen tijde de juiste informatie 

verstrekken en aangeven welke medicatie iemand wellicht gebruikt.   

 

6. De medicatie wordt bij binnenkomst door uw kind / de deelnemer in de eigen 

persoonlijke mand / bakje gelegd, deze staat in de afsluitbare kast waarvan begeleider 

de sleutel heeft. Als het tijd is om medicatie in te nemen, zal begeleider uw kind / 

deelnemer hieraan helpen herinneren en een seintje geven, de begeleider opent de 

medicatie kast en uw kind / deelnemer kan de medicatie pakken. De begeleider kijkt mee of 

de juiste medicatie gepakt en ingenomen wordt. Alleen bij bijna fouten zal begeleider 

ingrijpen. Het is daarom zeer van belang dat medicatie in origineel doosje meegegeven 

wordt of in een uitdeelbox en juiste medicatie is thuis uitgezet.  

 

7. De zorgboerderij moet altijd aan de bovengenoemde punten voldoen zodat wij 

werken volgens de wet- en regelgeving. Indien hier wijzigingen in plaats vinden vanuit de 

wet- en regelgeving zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.  

  

Mocht iets niet duidelijk zijn of heeft u vragen, neem dan gerust contact 

met ons op. Dank voor de medewerking. 
  

Hartelijke groeten 

Suzanne Mensink 

 

Eigenaresse van Zorgboerderij Alles Kidts  

& 

Dagbesteding Erve Broekhuis 

  


