
 

 

MEDICATIEFORMULIER 
 
 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers van _____________________________________________ 
geboren op ______________________________ dat zij toestemming geven om zijn/haar kind tijdens 
het verblijf op de BSO het hierna genoemde medicijn toe te dienen. 
 
Naam medicijn :  

Houdbaarheidsdatum medicijn :  
Bij langdurig gebruik; datum evaluatiegesprek  :  
Het medicijn dient te worden verstrekt van :  Tot :  
Het medicijn dient te worden bewaard : Op kamertemperatuur / in de koelkast 

Dosering medicijn :  
Is de dosering gelijk aan de gebruiksaanwijzing? : JA / NEE 
 
Dosering:  
7.00 uur  7.30 uur  

8.00 uur  8.30 uur  

9.00 uur  9.30 uur  

10.00 uur  10.30 uur  

11.00 uur  11.30 uur  

12.00 uur  12.30 uur  

13.00 uur  13.30 uur  

14.00 uur  14.30 uur  

15.00 uur  15.30 uur  

16.00 uur  16.30 uur  

17.00 uur  17.30 uur  

18.00 uur  18.30 uur  

19.00 uur    
 
Bijzondere aanwijzing : voor/na de maaltijd - liggend/staand 
Wijze van toediening : oraal / anaal / huid / neus / oor / oog / anders: 
 
 
Gegevens huisarts in geval van calamiteiten: 
Naam huisarts :  
Telefoonnummer :  
 
 
 
 
 
 



 

 

De ouders/verzorgers verklaren hiermee op de hoogte te zijn dat de BSO niet aansprakelijk gesteld 
kan worden indien door dit medisch handelen schade aan het kind wordt aangericht. Het medicijn 
wordt alleen toegediend mits het in originele verpakking inclusief gebruiksaanwijzing is afgegeven 
op de BSO. 
 
Voor akkoord: 
Datum :   Datum :  
Plaats :   Plaats :  
Handtekening ouder/verzorger:  Handtekening pedagogisch medewerker: 
 
 
 
 
 
Privacy policy vindbaar 
 
Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten ( contract, overeenkomst, 
aanmeldingsformulier etc) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website 
van de organisatie ; www.blink-bso.nl 
 
 
 
 
 
• Met een medicijnverklaring wordt vastgelegd wie de medicijn verstrekt. 
• Misverstanden worden voorkomen door een schriftelijke overdracht. 
• Er wordt een afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn twee keer 

wordt toegediend. 
• Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen op doktersadvies verstrekt. 
• Er worden alleen medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter verstrekt. 
• Voor het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen. 
• Er wordt een medisch dossier van kinderen gehanteerd en betrokkenen zijn op de hoogte 

van de inhoud van de dossiers. 
• Gezondheidskenmerken en bijzonderheden op dit vlak worden in het dossier van het kind 

vastgelegd. 
• Er worden alleen medicamenten verstrekt die al eerder thuis verstrekt zijn. 
• Er wordt gewerkt met een schriftelijke procedure met betrekking tot calamiteiten als 

gevolg van verstrekking een geneesmiddel/zelfzorgmiddel. 
• Er wordt vastgelegd welke huisarts een kind heeft. 
• Medicijnen worden in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum bewaard. 
• De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd. 
• Medicijnen worden zo nodig in de koelkast bewaard. 
• Er is een afspraak gemaakt met een huisarts in de buurt, zodat in geval van calamiteiten 

hierop teruggevallen kan worden: 
 Gezondheidscentrum Filmwijk 
 Greta Garboplantsoen 1 
 1325 HE Almere 
 036-5454340 
 
 


