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Spreek met uw apotheker  
of raadpleeg uw kinderarts  

voor meer informatie over de geneesmiddelen   
waarvan sprake is in deze brochure.



Zoals u weet, bent u de eerste die vaststelt dat uw kind  
zich anders gedraagt dan normaal, dat er iets aan de hand  
of niet pluis is. U staat in de eerste lijn. 
Meestal bent u het die beslist of u een arts moet raadplegen,  
of dat u de personen die voor uw kind zorgen erover moet  
inlichten dat het een specifieke zorg nodig heeft of  
dat er een geneesmiddel moet toegediend worden.
Ondanks een gezonde levensstijl en het voorkomen van 
ongevallen en ziekten naargelang de leeftijd van uw kind, 
kan het toch gebeuren dat uw kind op een of andere manier  
zorg nodig heeft. 

Maar een kind is geen mini-volwassene.
Een kind is nog in volle ontwikkeling, groeit en kan zich niet altijd 
goed uitdrukken. Dat zijn redenen genoeg om niet lichtzinnig 
geneesmiddelen of behandelingen toe te dienen. 
Het soort geneesmiddel, de dosering en de wijze van toediening 
moeten aangepast worden aan de leeftijd van het zieke kind  
en aan de aandoening of ziekte in kwestie. 

Spreek met uw apotheker  
of raadpleeg uw kinderarts  

voor meer informatie over de geneesmiddelen   
waarvan sprake is in deze brochure.



WAAR BEWAREN ? 

•   Op een plaats waar kinderen 
niet bij kunnen.

•    Op een droge en frisse plek :  
Niet in de badkamer, niet in een keukenkast boven de koelkast, 
het fornuis of de oven. 

•    Sommige producten (vaccins, antibiotica, druppeltjes, crèmes, 
enz.) moeten in de koelkast bewaard worden, liefst op een plek 
die gescheiden is van de voedingsmiddelen (bijvoorbeeld  
in de koelkastdeur). U kunt de geneesmiddelen ook bewaren  
in een gesloten -en moeilijk open te maken- doos.

Als uw kind veel reist (gedeeld hoederecht, grootouders, enz.) 
dan is het beter om meerdere basisapotheken te voorzien dan 
om deze telkens te ‘verhuizen’. 

DE HUISAPOTHEEK 
‘VOOR KINDEREN’

DE INHOUD ?

De basisinhoud is beperkt en niet duur, maar wel handig  
om in de buurt te hebben zodat u in geval van nood  
het noodzakelijke bij de hand hebt.

Geneesmiddelen voor volwassenen : opgepast.

Een pilletje in de badkamer, een vitamine- 

tablet op de keukentafel en het slaapmiddel  

op uw nachtkastje zien er voor kinderen uit  

als lekkere snoepjes.   

Uitkijken dus !   
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IN GEVAL VAN TWIJFEL 
Als uw kind per ongeluk een geneesmiddel 
inslikt, dan neemt u best contact op met  
het Antigifcentrum (070-245-245).  
Sla het nummer op in uw mobiele telefoon  
of in de huisapotheek. 

Een onbreekbare thermometer 

Steriele kompressen, een ontsmettings- 
middel voor wonden

Verbanden

 Fysiologisch serum in minidoses  
en eventueel een neuspeer 

Een zalf of crème, bijvoorbeeld op basis 
van arnica, voor blauwe plekken of 
kneuzingen

Paracetamol of ibuprofen voor kinderen 
tegen koorts 

Een orale rehydratatie oplossing 

Een probioticum tegen diarree   
zoals Enterol®  

Een helende en hydraterende crème  
voor rode billetjes 

Een verzachtende gel voor pijnlijke 
uitkomende tandjes

Vitaminen en mineralen aanbevolen 
door uw kinderarts en specifieke 
geneesmiddelen of reeds aangeschafte 
geneesmiddelen voor uw kind

Telefoonnummers van uw arts, 
kinderarts, de spoeddienst, het 
Antigifcentrum, uw apotheker, enz. 

Voor de geneesmiddelen in de bovenstaande lijst:  
vraag raad aan uw arts of apotheker.



DE REISAPOTHEEK

Voor reizen en vakanties moet u erop letten dat u  
uw gebruikelijke apotheek aanvult met: 

•   Aangepaste zonbescherming voor uw kindje en indien 
nodig ook een aftersun, 

•   Een product tegen insectenbeten,

•    In aanvulling op de orale rehydratie-oplossing (zie hierboven), 
een erkend probioticum geneesmiddel tegen acute diarree: 
zoals Enterol®. Vermijd loperamide en antibiotica zonder 
medisch advies.

Natuurlijk moet u er ook over waken dat uw kind voldoende water 
drinkt. Verander de baby om de twee uur van positie, voorzie lichte  
en luchtige kledij en vermijd elke directe blootstelling aan de zon.  
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Een geneesmiddel dat in volle zon heeft gelegen?  

Gooi het weg!... 

Een warmtebron (zon, radiator, enz.) kan de 

doeltreffendheid van een geneesmiddel aantasten. 

Bewaar geneesmiddelen op een droge, frisse  

en donkere plek.  



HOE EN HOELANG BEWAREN ? 

•   Bewaar geneesmiddelen altijd in hun originele verpakking, 
samen met de bijsluiter. 

•   Maak in uw huisapotheek een duidelijke scheiding tussen 
geneesmiddelen voor kinderen en geneesmiddelen voor 
volwassenen. 

•   Hebt u meer dan één kind, schrijf dan de naam van het kind 
voor wie het geneesmiddel voorgeschreven werd op de 
verpakking als ook de datum van het voorschrift. 

•   Breng één keer per jaar orde in uw huisapotheek (in 
september of in de kerstvakantie bijvoorbeeld) en breng 
vervallen geneesmiddelen, antibiotica, oogdruppelflacons  
die al opengemaakt werden, enz. terug naar uw apotheek.

WAAR KOPEN ? 

Ò  Koop uw geneesmiddelen, al dan niet op voorschrift van 
een arts, bij voorkeur in een apotheek. De apotheker kan u 
raad geven en de gebruiksaanwijzing van elk geneesmiddel 
toelichten.

Ò  Koopt u geneesmiddelen op het internet, doe dat dan bij 
een erkende online-apotheek. Kijk uit met websites die veel 
goedkopere geneesmiddelen aanbieden en waarop geen adres 
vermeld wordt. Men schat dat de helft van de geneesmiddelen 
die op dergelijke sites verkocht worden vervalst zijn.

Ò  Koop nooit een geneesmiddel tweedehands, ook niet  
van iemand die u kent. 

GENEESMIDDELEN 
VOOR MIJN KIND
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Mono-dosissen : niet verwarren 
Heel wat producten worden aangeboden in 
individuele verpakkingen of mono-dosissen  
(ampullen, zakjes, verpakkingen voor eenmalig 
gebruik, enz.). 
Bewaar ze in hun originele verpakkingen  
om ze niet te verwarren met andere producten  
in dezelfde vorm en ga voor elke toediening  
na of u wel het juiste middel gebruikt.  



GENEESMIDDELEN OP VOORSCHRIFT : 

Geneesmiddelen die voorgeschreven worden, zijn voorgeschreven 
voor één bepaalde patiënt in een welbepaalde situatie.  
De posologie (de dosis en de frequentie van de innames)  
kan dus variëren van kind tot kind en van het ene moment  
tot het andere. 
Probeer nooit om zelf dokter of apotheker te spelen door op  
eigen houtje een geneesmiddel op voorschrift toe te dienen.  
Dat kan namelijk gevaarlijk zijn !

BELANGRIJK!  
Neem nooit antibiotica  
op eigen initiatief.   

Eén enkele lepel voor de dosering van alle 
geneesmiddelen : een goed idee ? 
Nee, het is eerder gevaarlijk. Welk geneesmiddel 
u ook neemt, van hetzelfde merk of niet, pipetten, 
dopjes, naalden of lepeltjes in de verpakkingen geven 
specifieke en verschillende doses aan. 
Maak gebruik van de bijgeleverde instrumenten in de 
verpakking om onder- of overdosering te vermijden. 



GOED OMGAAN MET GENEESMIDDELEN 

Men moet zich altijd afvragen hoe groot de nood is om  
een geneesmiddel toe te dienen. Hoe kan ik mijn kind kalmeren? 
Zijn comfort verhogen ? Hoe kan ik mijn kind troosten vooraleer  
ik hem iets geef, wat dan ook? 

Breng tijd door met uw kindje, geef een schone luier, stop hem in, 
of net niet, bied het kind iets aan om te drinken en of te eten, zorg 
voor afleiding met een speeltje of muziek, kortom, maak het kindje 
duidelijk dat u begaan bent met zijn welzijn. Hebt u ondanks alles 
een ‘niet-pluis-gevoel’, stel jezelf dan de juiste vragen !

Heeft het kind koorts ? Heeft het pijn? Slaapt het genoeg ?  
Denk er aan dat een geneesmiddel ook bijwerkingen kan  
veroorzaken. Geef daarom nooit een geneesmiddel aan  
een kind zonder advies van een arts, apotheker of  
verpleegkundige. 

DE REGEL VAN DE 5 G’S 

Het is een regel die vaak gebruikt wordt in ziekenhuizen 
door verpleegkundigen, apothekers, verzorgend 
personeel, enz. : 

Ò  Het Goede geneesmiddel toedienen, 

Ò in de Goede dosis,

Ò op de Goede manier, 

Ò op het Goede moment,

Ò aan de Goede patiënt. 

Het is een checklist van vijf vragen om een veilige 
toediening van geneesmiddelen te garanderen.  
De regel kan ook thuis toegepast worden, zeker  
als u meer dan één kind hebt. 
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EEN SERENE CONTEXT CREËREN

Een behandeling met een geneesmiddel kan 
voor kindjes een bron van onrust zijn. Kleine 
kinderen zien het verband niet tussen de ziekte  
en het geneesmiddel. Op latere leeftijd kunnen 
ze afgeschrikt worden door de grootte van  
de tabletten of de hoeveelheid vloeistof  
die ze moeten innemen.  
Het is belangrijk om uw kind in een dergelijke 
situatie gerust te stellen.  



HOE EEN GENEESMIDDEL    
TOEDIENEN
AAN EEN KIND ?

 EEN PASGEBOREN BABY : 
Breng tijd door met uw kind vooraleer u  

het geneesmiddel toedient. Probeer het kind af te leiden  
terwijl u het geneesmiddel geeft, bijvoorbeeld met een speeltje, 
een knuffel, een liedje, een andere persoon, enzovoort.

Na de toediening kunt u het kind wiegen in uw armen. 

EEN BABY JONGER DAN EEN JAAR
Zet het product op voorhand klaar zonder dat 

uw kind het ziet. Dat helpt om te vermijden dat het kindje bij 
voorbaat angstig is. Een geneesmiddel toedienen zonder enige 
verwittiging is ook geen goed idee. Kies het juiste moment; 
eerder voor dan na de maaltijd of wanneer het kindje uitgerust is 
bijvoorbeeld.

Leg het kindje kalm uit wat u gaat doen en waarom, ook al is 
het te jong om het te begrijpen. Na de inname kunt u het kindje 
troosten met een knuffel of lieve woordjes.

KINDEREN VAN EEN TOT DRIE JAAR 
Leg uit wat u gaat doen. Als het kind groot genoeg is om het te 
begrijpen, zeg dan waar het geneesmiddel naartoe gaat en wat 
de bedoeling is. U kunt daarvoor gebruik maken  
van tekeningen of speelgoed. Toon bijvoorbeeld hoe je een  
pil geeft aan een beertje of een pop. Gebruik liever niet het 
woord ‘snoepjes’ als het om geneesmiddelen gaat. Dat zou  
voor verwarring en problemen kunnen zorgen, bijvoorbeeld  
een kind dat een strip geneesmiddelen verwart met snoepjes.

Kies het goede moment : wanneer het kindje rustig is of voor 
een prettige activiteit bijvoorbeeld.

Als u het kindje moet vasthouden (bijvoorbeeld om druppeltjes 
aan te brengen in de oren of de ogen) leg dan uit waarom u dat 
doet en stel het gebaar voor als een middel dat het kindje zal 
helpen om zich beter te voelen. 

Handel vlot, soepel en vastberaden. Wijs achteraf op het feit  
dat het snel gedaan was. Beloon het kindje met een knuffel  
en of een complimentje. 



HOE VERSCHILLENDE
VORMEN VAN GENEESMIDDELEN  
TOEDIENEN ZOALS HET HOORT ?  



MAG IK GENEEMIDDELEN MENGEN  
MET VOEDINGSMIDDELEN? 

Om een geneesmiddel toe te dienen is plat water 
het beste. Melk en geneesmiddelen gaan niet altijd 
goed samen. De doeltreffendheid van sommige 
geneesmiddelen kan zelfs verstoord worden wanneer 
ze ingenomen of gemengd worden met melk. 
Lees de bijsluiter of vraag raad aan uw apotheker. 
Geneesmiddelen innemen met fruitsap is ook geen 
goed idee. Het kan de absorptie en de werking van 
het geneesmiddel verstoren. Dat geldt vooral voor 
pompelmoessap dat de effecten van bepaalde actieve 
substanties kan versterken. Pas ook op met frisdrank.

HOE GEEF JE EEN GENEESMIDDEL  
IN EEN ZUIGFLES MET MELK? 

Als het product vermengd kan worden met melk, 
zorg er dan voor dat u gebruik maakt van kleine 
hoeveelheden vloeistof. Als uw kind niet alles opdrinkt 
dan krijgt het kind niet de nodige hoeveelheid van het 
geneesmiddel. Bij de maaltijd, kunt u dus best twee 
flesjes klaarmaken. Een eerste -klein- flesje melk met 

EEN BEHANDELING VAN UW BABY COMBINEREN  
MET BORSTVOEDING : 

•  Wees waakzaam met producten en geneesmiddelen die u  
zelf gebruikt. De meeste komen in de moedermelk terecht. 
Lees aandachtig de bijsluiter van uw geneesmiddelen en aarzel 
niet om bij de minste twijfel advies te vragen aan uw arts of 
uw apotheker. Dat geldt ook voor zogenaamde ‘natuurlijke’ 
middelen.  

•   Geef de voorkeur aan vloeibare vormen.  
Om geneesmiddelen in vloeibare vorm toe te dienen aan  
een baby kunt u gebruik maken van een pipet waar de baby  
op moet zuigen of van de speen van het flesje als het om  
een kleine hoeveelheid gaat. 

De meeste geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
worden aangeboden in een vorm die aangepast is aan de 
specifieke zorgbehoeften van kinderen: lepeltjes, pipetjes 
voor vloeibare vormen, zetpillen, poederzakjes, druppeltjes, 
enz. ; geneesmiddelen bijvoorbeeld bij koorts worden bij 
voorkeur in siroop toegediend, en zetpillen worden best 
gemeden.



het geneesmiddel dat u als eerste geeft. Zo kunt u  
er zeker van zijn dat het kindje de totale hoeveelheid 
van het geneesmiddel kreeg. Daarna kunt u het tweede 
flesje geven met de rest van de melkvoeding.

HOE GEEF JE SIROOP OF EEN ANDER 
VLOEIBAAR GENEESMIDDEL AAN EEN BABY 
MET BEHULP VAN EEN PIPET?

Zet de baby op uw knieën met zijn rugje naar u of in 
een relax voor u. Biedt de pipet of het lepeltje aan door 
het op de onderlip van de baby te plaatsen en richt het 
naar de binnenkant van de wang. Geef de oplossing in 
kleine hoeveelheden zodat de baby de nodige tijd heeft 
om te slikken. Spuit niet in een keer de gehele inhoud 
van de pipet achteraan in de keel maar eerder  
in verschillende malen tegen de wang. 

•  Zachtjes blazen in het gezicht  
van het kindje lokt een slikreflex uit. 
Dat kan handig zijn bij het toedienen 
van een geneesmiddel. 

•   Heeft het geneesmiddel een 
slechte smaak, koel het dan eerst 
in de koelkast. De koude maakt de 
smaakpapillen minder gevoelig. 
U kunt het kleintje ook een koud 
drankje, een ijslolly of een ijsblokje 
geven, een paar minuutjes voordat  
u het geneesmiddel geeft. 

•   Speel ‘vliegtuigje’; het lepeltje met 
het geneesmiddel maakt eerst een 
paar rondjes in de lucht, boots het 
geluid van een motor na, en vraagt 
toestemming om te landen. 

TIPS EN TRICKS



HOE DRUPPELTJES TOEDIENEN?  
(VITAMINE  D, ENZ.) 

Om onder- of overdosering te vermijden is het beter 
om de druppeltjes nooit rechtstreeks in het mondje 
van de baby te brengen.  

Geef de druppeltjes in een klein lepeltje voor baby’s. 
Indien nodig kunt u de smaak maskeren met een 
sterke smaak die ongebruikelijk is voor het kind.  
Denk bijvoorbeeld aan pruimensap of druivensap.

 
HOE GEEF JE  
POEDER IN EEN ZAKJE?

Indien mogelijk kan het poeder gemengd worden  
met water, melk of met fruitpap bijvoorbeeld. 

HOE DIEN JE   
EEN ZETPIL TOE AAN EEN BABY?

Om het inbrengen van de zetpil te vergemakkelijken 
brengt u eerst wat hydraterende melk of crème aan 
waar de zetpil zal worden ingebracht. Leg de baby 
op zijn rugje en hef  met een hand zijn beentjes bij 
de enkeltjes op totdat zijn knietjes de borst raken. 
Met u andere hand brengt u de zetpil in. Knijp daarna 
zachtjes de billetjes van de baby samen zodat de zetpil 
niet uitgestoten wordt.

Voor jonge baby’s wordt afleiding aanbevolen (een 
film, een koekje, een autootje, enz.) maar vergeet niet 
om het kind te verwittigen voor u het geneesmiddel 
toedient. 

Als uw kindje alles uitspuugt meteen na de 
toediening van het geneesmiddel, geef dan een 
nieuwe, volledige dosis. Geeft het kindje over 
binnen de tien minuten na de toediening, dan doet 
u hetzelfde. Gaan tien of meer minuten voorbij dan 
moet u raad vragen aan uw arts of uw apotheker. 
De absorptie van een geneesmiddel door het 
organisme verschilt namelijk van geneesmiddel  
tot geneesmiddel. 



HOE OOGDRUPPELTJES TOEDIENEN  
AAN BABY’S? 

Was uw handen voor en na toediening. Leg uw baby op 
zijn rugje op het verzorgingskussen. Maak zijn oogjes 
eerst schoon met een steriel kompres en fysiologisch 
serum, van de binnenkant naar de buitenkant. Ga niet 
heen en weer met het kompres en gebruik een nieuw 
kompres voor het ander oog. Spreid de oogleden 
zachtjes met uw duim en wijsvinger en breng de 
druppeltjes aan in de binnenste ooghoek zonder  
het oog aan te raken. Verwijder het teveel met  
een papieren zakdoekje of een kompres.

HOE DRUPPELTJES AANBRENGEN  
IN DE OREN? 

Verwarm het flesje of de flacon een paar minuutjes in 
uw handen om te vermijden dat de vloeistof te koud 
aanvoelt in het oor. Leg de baby op zijn/haar zij, hou 
met een hand zijn oor vast terwijl u met de andere 
hand het product in de gehoorgang aanbrengt.  
Hou de baby een paar ogenblikken in die positie.  
Was uw handen voor en na de toediening.

Vind ons op:
www.bvksbp.be

www.biocodex.be
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