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Ouderverklaring verstrekking 

geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen 
 
 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Bij de inschrijving voor Kindervakantieweek Hilvarenbeek 2020 heeft u aangegeven dat (één van) 

uw kind(eren) gebruikmaakt van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel. Om misverstanden over het 

gebruik van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel te voorkomen willen wij u vragen om deze 

verklaring in te vullen en in te leveren bij Milou Uytdewilligen (Schorsmolenpad 6, 5081 CV, 

Hilvarenbeek). Wij ontvangen dit formulier graag zo spoedig mogelijk retour, doch uiterlijk 

vrijdag 31 juli, zodat wij bij eventuele vragen of onduidelijkheden nog kunnen reageren. 

 

Als er nog vragen zijn, kunt u contact met ons opnemen via kvwhilvarenbeek@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Kindervakantieweek Hilvarenbeek 

Teun Vonk, Joost Timmermans en Milou Uytdewilligen 

 

 

Algemene bepalingen 

 

- Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt enkel toegediend nadat de ouder/verzorger 

middels het invullen en ondertekenen van deze verklaring opdracht daartoe heeft gegeven 

aan Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek. 

 

- Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel zal worden toegediend door een groepsleider, EHBO’er 

of staflid van Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek. 

 

- De ondertekende verklaring wordt door Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek 

bewaard tot mei 2021. 

 

- Bij wijzigingen (in bijvoorbeeld de dosering) wordt door de ouder/verzorger een nieuwe 

ouderverklaring ingevuld en ondertekend. 

 

- De ondertekenende ouder/verzorger blijft, ook na invulling van deze verklaring, 

verantwoordelijk voor de gezondheid van het kind. 

 

- De organisatie van Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek kan bij twijfel of 

onduidelijkheid zelf contact opnemen met de behandelend arts.  

 

- Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek is niet aansprakelijk bij vergeten doseringen 

of te laat gegeven doseringen indien het programma van Kindervakantieweek 

Hilvarenbeek uitloopt en is tevens niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen die 

kunnen optreden als gevolg van het door haar toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel. 
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Ouderverklaring 

Hierbij geeft ________________________________________________ (naam ouder/verzorger), 

ouder/verzorger van  ___________________________________________________ (naam kind), 

Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek toestemming om het hierboven genoemde kind 

tijdens het verblijf bij Kindervakantieweek Hilvarenbeek 2020 het hierna genoemde 

geneesmiddel/ zelfzorgmiddel toe te dienen. 

 

Naam geneesmiddel/zelfzorgmiddel:  __________________________________________________ 

 

De ouder/verzorger heeft het geneesmiddel/zelfzorgmiddel zelf al minimaal één keer toegediend 

aan het hierboven genoemde kind: 

 Ja 

 Nee (indien nee wordt het middel niet toegediend door Kindervakantieweek Hilvarenbeek)  

 

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt verstrekt: 

 op advies van een arts 

                Naam arts:  ________________________________________________________  

                    Telefoonnummer arts:  _______________________________________________  

 op aanwijzing van de ouder/verzorger zelf 

 

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt: 

van  _______________________ (begindatum) tot en met _______________________ (einddatum) 

 

Dosering: ______________________________________________________ (hoeveelheid per keer) 

 

Tijdstip(pen):  ____________________________________________________________________  
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Wijze van toediening: ________________________________________________________________ 

(Bijvoorbeeld via mond, neus of oren) 

 

Bijzondere aanwijzingen: _____________________________________________________________ 

(Bijvoorbeeld … uur voor of na de maaltijd) 

 

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden bewaard op de volgende plaats: 

__________________________________________________________________________________ 

(Bijvoorbeeld koelkast) 

 

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel is houdbaar tot en met: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Voor akkoord:  

Datum:  ___________________________________________________________________________  

 

Handtekening ouder/verzorger:  _______________________________________________________  

 

Handtekening staflid Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek:  __________________________  

 

 

 

We willen vragen om het formulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 31 juli, ingevuld 

in te leveren bij Milou Uytdewilligen (Schorsmolenpad 6, 5081 CV, Hilvarenbeek). 

 

 

 


