
Medicatiebeleid ouders/ verzorgers 
Bezoek aan arts 
Neem altijd een actueel medicatie-overzicht mee bij bezoek aan een arts. Op die manier heeft de arts 
overzicht over het medicijngebruik. 

Medicatie wijziging 
Vraag de arts om alle medicatiewijzigingen (starten, dosisverandering, stoppen etc.) altijd schriftelijk 
mee te geven, zodat de apotheek en verpleging kunnen zorgen voor een goede toedienlijst. Of 
noteer dit zelf duidelijk in een notitieblokje. Laat het recept met de medicatiewijziging of voor een 
nieuw medicijn direct naar apotheek Farmadam sturen. Contactgegevens apotheek: 

Farmadam 
E-mail: info@farmadam.nl / fax: 020-408 38 98/ tel: 020-408 40 02 

Heeft u incidentele acute medicatie direct nodig? 
Heeft uw kind een medicijn direct nodig (zoals een acute antibioticakuur) buiten de openingstijden 
van De Waggelmannetjes, of wanneer uw kind thuis verblijft? Let op: 

 Vraag de voorschrijvend arts om het recept eenmalig naar de dienstdoende- of apotheek met uw 
voorkeur te sturen, zodat u het medicijn bij de apotheek met uw voorkeur kunt ophalen.  

 Hiervoor is het wel heel belangrijk dat u de apotheek om met uw voorkeur of de dienstdoende 
apotheek toestemming geeft om de medicatiegegevens te delen met ander apothekers via het 
Landelijk Schakelpunt (LSP). Farmadam kan de medicatietoedienlijsten met de gegevens uit het 
LSP aanpassen, zodat deze actueel blijven voor de Waggelmannetjes en voor de thuis-
verpleegkundigen  

 Vraag de apotheek met uw voorkeur, om aan Farmadam bericht te sturen van de levering. Die 
kan dan de toedienlijst aanpassen voor de verpleging van De Waggelmannetjes. 

 Geef de wijziging altijd door aan de thuisverpleegkundigen en verpleegkundigen van De 
Waggelmannetjes bij aanvang van de zorg voor uw kind of eerder. 

Let op: Het contact tussen ouders en apotheek loopt altijd via De Waggelmannetjes, niet direct 
met apotheek, tenzij een recept naar Farmadam is gestuurd en u graag wilt dat het recept 
incidenteel naar de apotheek met uw voorkeur wordt gestuurd. 

Medicatie ophalen 
Als u een recept naar apotheek Farmadam laat sturen, zorgen zij voor een nieuwe 
medicatietoedienlijst voor de verpleging van De Waggelmannetjes en de thuisverpleegkundigen. Met 
het recept zal Farmadam, als dat nodig is, ook zorgen voor de levering van de medicatie op, 
afhankelijk van het tijdstip, dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag. 

Medicatie zonder recept 
Medicijnen die zonder recept te krijgen zijn kunnen invloed hebben op de werking van andere 
medicijnen. Meld het gebruik van medicatie zonder recept, supplementen, homeopathische 
middelen etc. altijd aan de zorg van De Waggelmannetjes. Zij overleggen met u hoe wat te doen. 

De laatste versie van het beleid staat op www.dewaggelmannetjes.nl.   
De juiste stappen kunt u daardoor altijd inzien via internet op de telefoon, tablet of 
computer 
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