Protocol medische handelingen
Wanneer een kind met een medische indicatie wordt aangemeld of wanneer een reeds geplaatst
kind medische handelingen nodig heeft dan dient dit protocol gevolgd te worden.
1. De medewerker van de kinderopvang die een eerste intakegesprek heeft of gedurende de
plaatsingsperiode de eerste melding van de ouder doorkrijgt, moet de directeur informeren.
2. De directeur van de kinderopvang beoordeelt of de medische indicatie van een kind opvang
op de normale wijze toelaat, opvang uitgesloten moet worden dan wel of de opvang onder het
nemen van aanvullende maatregelen toch kan plaatsvinden. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de consequenties voor de groep, het individuele kind en de groepsleiding.
3. Als de opvang kan plaatsvinden, maar aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt vastgesteld
welke dat zijn en voor wiens rekening deze moeten komen. De afspraken die worden gemaakt
worden vastgelegd in een aanvullende plaatsingsovereenkomst. (zie K.H. 9.6.25)
4. Als tijdens de opvang van een kind medische handelingen noodzakelijk zijn of niet kunnen
worden uitgesloten, wordt vastgesteld welke dat zijn en of het een voorbehouden handeling is
in de zin van de Wet BIG (zie K.H. 9.4), een zogenaamde afgeleide handeling of een
eenvoudige medische handeling (zie de drie categorieën genoemd in de bijlage van dit
protocol).
5. Het bestuur van Stichting Kinderopvang Mamaloe heeft over het uitvoeren van voorbehouden
handelingen en afgeleide medische handelingen door medewerkers een besluit genomen. (zie
K.H. 9.6.27) Deze is te vinden in de map Vergunningen, in de kast op kantoor. Hierin
verklaren zij dat PM-ers van kinderopvang Mamaloe alleen bevoegd zijn tot het uitvoeren van

Eenvoudige medische handelingen.(categorie 3)

6. Voor de uitvoering van eenvoudige medische handelingen volgen de PM-ers jaarlijks de cursus
EHBO voor kinderen en PBLS.
7. Wanneer ouders er toch voor kiezen om het kind in onze organisatie te plaatsen, is vereist dat
er een aanvullende plaatsingsovereenkomst (zie K.H. 9.6.25) wordt gesloten. In deze
overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de
aansprakelijkheid van de kinderopvang en het daar werkzame personeel geregeld.
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Bijlage protocol medische handelingen
Medische handelingen zijn in 3 categorieën verdeeld;


categorie 1; Risicovolle handelingen en tevens voorbehouden handelingen.
Voorbehouden handelingen zijn op grond van de bepalingen van de Wet BIG
voorbehouden aan artsen zoals bv. het toedienen van injecties.(artikel 36 van Wet
BIG)



categorie 2; Handelingen die niet voorbehouden zijn, maar waarvan de uitvoering met
de nodige zorgvuldigheid omkleed moet zijn. Ze worden aangeduid als afgeleide
medische handelingen. Het uittrekken van een sonde en het toedienen van een
klysma zijn geen voorbehouden handelingen, maar wel handelingen die zorgvuldig
moeten worden uitgevoerd. De uitvoering vraagt daarom om een nader uitleg. Niet
iedereen zal meteen weten hoe ze uit te voeren.



categorie 3; Eenvoudige medische handelingen.
Ook deze categorie handelingen moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Omdat ze
echter eenvoudig van aard zijn en regelmatig kunnen voorkomen, mag van elke
medewerker worden verwacht ze zonder nadere instructie of begeleiding uit te
kunnen voeren. Bijvoorbeeld het verzorgen van een schaafwondje, het verwijderen
van een splinter uit een vinger.
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