medicijnen in eigen beheer
afspraken met ouders

Waarom deze folder?
Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van het MCA. Thuis speelt u een belangrijke rol bij het
toedienen van de medicijnen aan uw kind. U heeft aan ons doorgegeven dat u tijdens de opname zelf
(een deel van) deze medicijnen aan uw kind wilt geven. In deze folder vindt u afspraken over het beheer
en het toedienen van deze medicijnen tijdens de opname.
Afspraken
De onderstaande afspraken gelden:
•

alleen voor de medicijnen die uw kind thuis al gebruikt en tijdens de opname moet blijven
gebruiken

•

sowieso voor de volgende medicijnen:
-

anticonceptiepil

-

de gebruikelijke medicijnen van uw kind, die dagelijks en altijd gebruikt moet worden,
bijvoorbeeld insuline, dosisaërosol en crème / zalf

•

voor de medicijnen die de ziekenhuisapotheek niet direct kan leveren bij opname. Daarom is het
handig dat u deze medicijnen naar het ziekenhuis meeneemt.

Wij hebben de volgende afspraken met u gemaakt:
•

De verpleegkundige heeft met u besproken welke medicijnen u toedient aan uw kind. Dit heeft
ze gedaan aan de hand van de checklist ‘Medicatie in eigen beheer van ouders’. Hiermee bent
u tijdens de opname verantwoordelijk voor het beheer en het toedienen van deze medicijnen.

•

U geeft aan de verpleegkundige door waar u de medicijnen bewaart en hoeveel u ervan heeft.
De verpleegkundige noteert dit dan in het verpleegkundig dossier.

•

U moet er zelf voor zorgen dat u voldoende medicijnen op voorraad heeft. Geef minimaal twee
werkdagen voordat de voorraad op is door aan de verpleegkundige dat de ziekenhuisapotheek
de medicijnen moet leveren. U controleert op donderdag of er voldoende voorraad is voor het
weekend.

•

Als u een keer niet aanwezig bent om de medicijnen toe te dienen, moet u hierover zelf
afspraken maken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. De verpleegkundige noteert
dit in het verpleegkundig dossier.

Mocht u nog vragen hebben over deze afspraken of over de medicijnen dan kunt u uiteraard altijd
terecht bij de verpleegkundige die voor u kind zorgt. Informatie over MCA voor u en uw kind vindt u op
www.mca.nl/kids.

Een exemplaar in het verpleegkundig dossier, een exemplaar voor de ouder/verzorgende
kinderkliniek, kinderafdeling
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