
Medicijnverstrekking formulier: 
 
 
Hierbij verklaart ……..………………………………………………………… (uw naam), 
ouder van……......………………………………… (naam en geboortedatum van uw kind) 
 
*  Dat mijn kind tijdens het verblijf bij BSO Kids Pleasure door het personeel  

medicijnen / zelfzorgmiddelen krijgt toegediend. 
 
*  Dat het kind zelfstandig medicijnen/zelfzorgmiddelen neemt tijdens het verblijf 

bij BSO Kids Pleasure 
. 

Het betreft het volgende medicijn/zelfzorgmiddel 
……………………………………………………………………………………….(naam) 
 
 
 
 
Medicijnen en zelfzorgmiddelen dienen met de grootste zorgvuldigheid toegediend te 
worden. Wij verzoeken u derhalve onderstaande vragen in te vullen. 
 
 
1 Op wiens voorschrift wordt het medicijn/zelfzorgmiddel verstrekt? 
*  De behandelend arts ………..…………………………………………… (naam arts) 
* Op aanwijzing van mijzelf ………………………………………… (uw eigen naam) 
 
 
2 Gedurende welke periode dient het medicijn toegediend te worden? 
Van …..……………………….(begindatum) tot ……….……………………(einddatum). 
 
 
 
3 Het medicijn / zelfzorgmiddel wordt oraal / rectaal / via de neus / via het oor toegediend 
(juiste omcirkelen). Het wordt anders toegediend, namelijk: ………...……………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4 Het medicijn / zelfzorgmiddel moet in de volgende dosis op het volgende tijdstip 
worden toegediend: ………………………………………………………………………… 
…………………………..………………………………………………………..…….……
……………………………………………….(hoeveelheden en uur/voor of na de maaltijd) 
 
 
5 Indien het personeel het medicijn/zelfzorgmiddel toedient, vul de naam in van de 
pedagogisch medewerkers die het medicijn toedienen: 
……………………………………………………… (naam pedagogisch medewerker) 
……………………………………………………… (naam pedagogisch medewerker) 
……………………………………………………… (naam pedagogisch medewerker) 
 



6 Het medicijn/zelfzorgmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats: 
………………………………………………………………..(koelkast of andere plaats) 
 
 
 
7 Het medicijn/zelfzorgmiddel is houdbaar tot en met: ……..…… (houdbaarheidsdatum) 
 
 
 
8 Wanneer dient opnieuw bekeken te worden of het toedienen van het medicijn 
gecontinueerd moet worden?.............................................…(evaluatie-/eindmoment) 
 
 
 
 
BSO Kids Pleasure is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door haar personeel 
toedienen van het medicijn / zelfzorgmiddel. Ook de individuele pedagogische 
medewerker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het, in opdracht van de ouder, 
toedienen van het medicijn en of zelfzorgmiddel. 
 
 
Voor akkoord: 
 
Plaats en datum ……..…………………………………… 
Naam ouder ……………………………………………… 
Handtekening ouder……………………………………... 
Namen pedagogische medewerker(s) en handtekeningen: 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 


