Protocol wet Big.
Doel:
Uitgangspunten, afwegingen en werkwijze met betrekking tot kinderen waarbij medisch
noodzakelijke handelingen moeten worden verricht tijdens opvanguren, conform de wet
BIG.
Waarom?
De pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren.
Wij zullen zonder bewijs van een arts geen medische handelingen uitvoeren. Mocht er
zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het
verblijf op de opvang een medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per
geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven.
Verankering:
Dit protocol is verankerd in ons pedagogisch beleid en is verbonden aan ons protocol
medicijnverstrekking en protocol zieke kinderen.
Uitgangspunt:
Welbevinden van het kind. De medische noodzaak op advies van een huis of kinderarts
voor het kind waarborgen. Duidelijkheid creëren voor pm-ers en ouders over de
medische handelingen die eventueel verricht moeten worden.
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerkers en directie
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk?
Directie

Werkwijze:
Mocht het noodzakelijk zijn dat er tijdens opvanguren medische handelingen worden
uitgevoerd, dan dienen ouders hiertoe een verzoek in bij de directie. Hierbij worden de
regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen
mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. De medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroeps
beoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf wettelijk bevoegd is.
2. De persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever
opvolgen.
3. De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te
verrichten. De betrokken pedagogisch medewerkers, kunnen, indien zij onvoldoende
vertrouwen hebben in hun eigen handelen, dit ten allen tijden bij de directie
aangeven. De directie treedt dan nogmaals in overleg met de betrokken ouders.
4. Er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een
dergelijke overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de
financiering ervan en de aansprakelijkheden van de kinderopvang en het personeel
nader geregeld.
5. Uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische
handelingen de ouders van het kind toestemming hebben verleend. Op deze
aanvullende overeenkomst wet Big staat de toestemming van een arts (naam,
specialisatie, ondertekening) en een omschrijving van de beschikbaarheid,
bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster om de handelingen uit te voeren
(met naam en ondertekening).
6. De medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:


De wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd.



De algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling.



De instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen.



De arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant
noodzakelijk is. Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Noodsituaties:
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig
worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar zijn of haar beste
vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met
de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de
hulpverlening geen strafbaar feit op.

Aanvullende overeenkomst wet BIG
Ondergetekende (arts), bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven
handeling,
verklaart dat,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Naam werknemer
:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Werkzaam bij
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na instructie door ondergetekende in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te
voeren. De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van:
naam kind :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
geboortedatum :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor het kind noodzakelijk wegens:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen
waarop het kind aanwezig is op kinderopvang babbeloes De hierboven beschreven
handeling moet worden uitgevoerd gedurende de
periode:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Ondergetekende,
Naam :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Werkzaam bij :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening :
………………………………………………………………………………………………………………………………………

