Valkenburg aan de Geul,
Betreft: medicatiegebruik binnen speciaal onderwijs, therapeutische peutergroepen en wonen (dagopvang,
verpleegkundig kinderdagverblijf, verpleegkundig kinderzorghuis en logeren)

Beste ouder(s), verzorger(s),
U wordt als ouder(s)/verzorger(s) de opdrachtgever aan Adelante om medicatie te verstrekken aan uw kind.
U bent verantwoordelijk voor de juiste informatie én manier van aanleveren van de medicatie die uw kind
nodig heeft.
Van u als ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat u de volgende zaken rondom medicatie
organiseert,
indien er medicatie door Adelante verstrekt moet worden:
Digitale aftekenlijst
De digitale aftekenlijst is te vinden in het volgende tabblad aftekenlijst.
Op de digitale aftekenlijst dienen de volgende zaken ingevuld te worden:
- Naam van kind en de geboortedatum
- Datum van verzenden per mail aan de onderwijsassistente
- Naam van het geneesmiddel, de dosering, het tijdstip en de wijze van inname
Deze aftekenlijst wordt compleet ingevuld en per mail verzonden aan de mailbox van de klas. Dit is
daarmee
de opdracht van u, en uw akkoord voor medicatieverstrekking, door de onderwijsassistente.
Deze lijst wordt gebruikt, door de assistente om de juiste medicatie, op het juiste tijdstip met de juiste
dosering
toe te dienen en af te tekenen. Maandelijks wordt deze lijst toegevoegd aan het R-EPD (dossier) van
uw kind en
vervangen door een nieuwe lijst.
Bij wijzigingen van medicatie:
Bij iedere wijziging van medicatie dient u een nieuwe digitale aftekenlijst via de mailbox van de klas
aan te leveren
bij de onderwijsassistent .
1. Uitvoeringsverzoek
Indien van toepassing, bij risicovolle medicatie (b.v. noodmedicatie bij epilepsie, Insuline subcutaan,
Epipen intra musculair
bij allergie en bij medicatie die gegeven moet worden via sonde) dient u een uitvoeringsverzoek aan
te leveren.
Met dit verzoek geeft de behandelend arts toestemming aan Adelante om de handeling te mogen
uitvoeren.
Dit verzoek wordt ingevuld door de behandeld arts van uw kind. Het formulier is te via de website van
Adelante te downloaden,
dit kan direct via de link onder deze informatiebrief
U kunt te allen tijde ondersteuning vragen met het invullen van het formulier bij de dagverpleging.
Zie link onder aan deze informatiebrief.
2. Aanlevering van medicatie
-

-

-

De medicatie wordt aangeleverd in de originele verpakking of blister, met de naam van uw
kind,
de juiste naam van het medicijn en de juiste dosering beschreven.
Let op: In sommige gevallen dienen tabletten door de onderwijsassistent gehalveerd te
worden,
de overige helft moet dan binnen Adelante vernietigd worden.
Medicatie die niet in de originele verpakking/blister zit, mag niet gegeven worden.
Vloeibare medicatie in spuit is altijd voorzien van sticker met erop naam/ geboortedatum/
soort geneesmiddel/
sterkte en dosering.
Indien nodig ook de materialen aanleveren om de medicatie toe te dienen, zoals spuitjes,
maatbekertjes,
koppelstukjes voor PEG of Mic-key, tabletdeler.

Indien de medicatie niet geleverd wordt conform bovengenoemde punten, zal de onderwijsassistente contact met u opnemen
en u verzoeken de juiste medicatie alsnog aan te leveren.
Let op!
Zolang wij van u bij wijzigingen geen nieuwe digitale aftekenlijst ontvangen, gaan wij uit van de
digitale aftekenlijst
zoals die bij ons bekend is.
Wanneer door u niet wordt voldaan aan de voorgeschreven bovenstaande punten, kunnen wij geen
verantwoording nemen
voor de juiste medicatie verstrekking en de eventuele gevolgen.
Bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet namens het management van Adelante Kinderen,
Ruud Roijen, Medisch manager
Chantal Gilissen. Manager bedrijfsvoering
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