
AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69 

9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11
 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be

 www.sezz.be

 0418.558.166 
RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum Brakel
 Watermolenstraat 74-76 

9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01

INFORMATIEFOLDER

MEDICATIE IN EIGEN 
BEHEER DOOR DE 
OUDERS/VOOGD BIJ 
PEDIATRISCHE PATIËNTEN

Vragen?

Stel ze aan je behandelend arts of  een 
verpleegkundige van je afdeling.

Wat bij een operatie of 
onderzoek?

Het is mogelijk dat bepaalde medicatie die je in eigen 
beheer geeft, tijdelijk gepauzeerd wordt tijdens het 
verblijf van je kind (vb. bij een operatie of onderzoek). 
De verpleegkundige of arts zal je hierover informeren. 
Wij vragen je om deze medicatie pas te herstarten 
wanneer je hier uitdrukkelijk de toestemming voor 
gekregen hebt.  
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Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze 
folder vergissingen of onvolledigheden bevatten,  dan zijn de medewerkers en 
artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk. 

WENS JE EEN OVERZICHT VAN JE WENS JE EEN OVERZICHT VAN JE 
MEDICATIE?MEDICATIE?

Is het niet duidelijk welke medicatie je Is het niet duidelijk welke medicatie je 
wel en niet in eigen beheer kan nemen? wel en niet in eigen beheer kan nemen? 
Vraag de verpleegkundige om een papieren Vraag de verpleegkundige om een papieren 
medicatieschema waarop duidelijk  medicatieschema waarop duidelijk  
aangeduid staat welke medicatie je in eigen aangeduid staat welke medicatie je in eigen 
beheer kan geven.beheer kan geven.



Beste ouder,

Je gaf aan dat je je kind tijdens het verblijf in ons 
ziekenhuis bepaalde geneesmiddelen zelf wenst 
toe te dienen.

Om medicatiefouten te voorkomen bij gebruik 
van medicatie in eigen beheer, stelden we een 
procedure op om te beoordelen wie hiervoor in 
aanmerking komt en voor welke medicatie dit 
wordt toegestaan. 

Deze folder biedt je meer informatie hierover. We 
geven ook enkele aandachtspunten mee om deze 
medicatie veilig te geven. 

Lees deze folder aandachtig. Heb je nog 
bijkomende vragen, dan kan je hiervoor terecht 
bij de behandelend arts of een verpleegkundige 
van de afdeling.

Wat is medicatie in 
eigen beheer?

Medicatie in eigen beheer betekent dat je tijdens het 
verblijf van je kind in ons ziekenhuis bepaalde 
geneesmiddelen zelf beheert en deze ook zelf toedient 
volgens de afgesproken dosis, frequentie en tijdstip. De 
verpleegkundige bevraagt de toediening tijdens de 
medicatieronde. Op die manier kunnen we de therapie 
steeds goed opvolgen.

Wanneer mag je zelf 
medicatie toedienen aan 
je kind?

De voorwaarden voor medicatie in eigen beheer worden 
bij opname beoordeeld door de verpleegkundige:

• je vraagt zelf om medicatie in eigen beheer te geven
• je zorgt thuis zelf voor de medicatie van je kind
• je hebt geen cognitieve stoornissen (dementie, 

desoriëntatie, verwardheid, …) 
• je kind heeft geen slikproblemen 
• je kind heeft geen koorts, last van misselijkheid of 

braken

Wanneer niet meer?

Bij elke medicatieronde worden bovenstaande 
voorwaarden opnieuw beoordeeld. Als jij of je kind niet 
meer voldoen aan deze voorwaarden of wanneer je 
behandelend arts de toestemming voor medicatie in 
eigen beheer weigert, wordt het recht herroepen. Je 
wordt hier in dat geval van op de hoogte gebracht.

Bij welke medicatie?

• Medicatie in eigen beheer wordt toegestaan voor 
opgestarte vitaminepreparaten in het ziekenhuis. 

• Alle medicatie die je thuis al aan je kind gaf, 
behalve:

 • bloedverdunners 
 • cytostatica 
 • insulines (Novorapid®, ...)
 • pijnmedicatie (Perdolan® siroop, Perdophen®  

siroop)
 • verdoving (Morfine siroop)
 • thuismedicatie gewijzigd tijdens je opname
 • Antiallergica (Xyzall druppels, ...)
 • Anti-epilceptica (Depakine® siroop)

De verpleegkundige zal mondeling met jou overlopen 
welke medicatie je in eigen beheer kan geven. Dit 
wordt ook geregistreerd in het elektronisch medicatie-
dossier om andere zorgverleners hiervan op de hoogte 
te brengen.

Waar bewaren?
De medicatie voor eigen beheer bewaar je in de 
afgesloten curverbox boven de wastafel in de kamer 
van je kind (zie foto). De medicatie mag namelijk niet 
bereikbaar zijn voor je kind, andere patiëntjes of 
bezoekers.  


