Formulieren en verklaringen

Verklaring medicijnverstrekking
Verklaring vervoer
Achterwachtformulier
Bijna ongevallenregistratieformulier
Verklaring buikslapen
Toestemmingsformulier sieraden

Verklaring medicijnverstrekking
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):
Gastouder van (naam kind):
Toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij de gastouder:
Het hierna genoemde geneesmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind.
Het geneesmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift - zie etiket van de
verpakking -, dan wel het verzoek van de ouders (zelfzorgmedicatie).
Naam geneesmiddel:
Het geneesmiddel wordt verstrekt op voorschrift van:
Naam en telefoonnummer behandelend arts:
Naam en telefoonnummer apotheek:
Beschrijving van de ziekte of aandoening waardoor de toediening van het geneesmiddel
nodig is:

Het geneesmiddel dient te worden verstrekt
van (begindatum):
tot (einddatum):
Dosering:
Tijdstip:
Bijzondere aanwijzingen:

bijvoorbeeld: zo nodig, tijdstip, uur voor/na de maaltijd, niet met melkproducten geven,
zittend, op schoot, liggend, staand.
Wijze van toediening:
(bijvoorbeeld: via mond, neus, oor, oog, huid, anaal, anders…)

Het geneesmiddel zal worden toegediend door (naam gastouder):
Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats:
(koelkast of andere plaats).
Het geneesmiddel is houdbaar tot en met (houdbaarheidsdatum):
Evaluatiedatum:
Andere bijzonderheden:
VOOR AKKOORD,

Ouder

Gastouder

Plaats en datum

Verklaring vervoer

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger) :
Ouder/verzorger van ( naam kind):
Toestemming het kind te vervoeren per:
O Auto mits het kind in een geschikt kinderzitje volgens de verkeersregels wordt
vervoerd en de gastouder alle zitplaatsen verzekerd heeft.
O Fiets: mits het kind in een geschikt kinderzitje of aanhangkar wordt vervoerd.
O Wandelwagen
O Daarnaast geeft ouder toestemming voor uitstapjes met de gastouder naar
bijvoorbeeld kinderboerderij of bibliotheek.

Bijzonderheden:

VOOR AKKOORD,

Ouder

Gastouder

Plaats en datum

Achterwachtformulier
GEGEVENS ACHTERWACHT BIJ GASTOUDER:
Voornamen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Burgerlijke staat:

Criteria waar de achterwacht aan moet voldoen:
 De achterwacht dient bij calamiteiten binnen 15 minuten in de


woning van de gastouder te kunnen zijn.
Moet minimaal 18 jaar zijn

Handtekening voor akkoord Achterwacht:
Achterwacht

Plaats en datum

(Bijna) ongevallenregistratieformulier
Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier
Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau CoCo wettelijk verplicht
om alle bijna ongevallen (incidenten) en ongevallen te registreren. Een bijna
ongevallenregistratie is noodzakelijk om bij een soortgelijke toekomstige situatie te
voorkomen dat het incident zich zal herhalen. In dit kader is het derhalve alle gastouders
verplicht om een dergelijk formulier in het bezit te hebben. Heeft u het formulier gebruikt
of kunt u het niet terugvinden? Dan kunt u het formulier hier downloaden. Uiteraard is
het ongevallenregistratieformulier ook altijd bij ons kantoor op te vragen, zodat wij het u
per post kunnen meesturen. Ook tijdens de bezoeken die wij afleggen, hebben wij
dergelijke formulieren altijd bij ons. Vraagt u er gerust naar. Dit formulier is bestemd
voor gastouders aangesloten bij gastouderbureau CoCo, die betrokken zijn bij een (bijna)
ongeval tijdens het verlenen van opvang aan gastkinderen. Of dit nu in de woning is van
de vraagouder of in de woning van de gastouder. Ook als er geen sprake is van een
ongeval dient u een blanco formulier in uw bezit te hebben.
Stappen
1. Het ongevallen registratieformulier dient bij ALLE (bijna) ongevallen ingevuld te
worden door de betrokken gastouder. Een kopie van het formulier behoort toe aan
de vraagouder en Gastouderbureau CoCo.
2. Als er sprake is van een ernstig ongeval dan dient de gastouder in het bezit te zijn van
alle informatie die nodig is om de dienstdoende huisarts, tandarts of andere
hulpdiensten in te schakelen. Hij/zij is ook in het bezit van alle telefoonnummers waar
de ouders in geval van nood kunnen worden bereikt. Dit behoort opgenomen te zijn
in het ongevallenprotocol. Hij/zij zal zo snel mogelijk contact met de ouders opnemen,
maar in geval van ernstige situaties eerst de hulpdiensten inschakelen.
3. Na invulling en ondertekening dient het formulier binnen een week
Gastouderbureau CoCo te worden toegestuurd.
4. Gastouderbureau CoCo zal, afhankelijk van de aard van het (bijna)ongeval, indien
nodig, nader onderzoek doen dan wel zo spoedig mogelijk bericht geven en
terugkoppelen aan de gastouder en vraagouder.

Persoonsgegevens:
Naam kind:
Leeftijd:
Jongen/meisje
Opvangadres:
Aanwezige gastouder:
Telefonisch bereikbaar op:
Ongevalgegevens:
Datum (bijna) ongeval:
Tijdstip ongeval:
Locatie van (bijna) ongeval (nauwkeurige omschrijving):

Soort (bijna) ongeval:
O
O
O
O

ongeval
ongeval
ongeval
ongeval

met louter materiële schade
met ernstig letsel
dat heeft geleid tot medische behandeling (EHBO – huisarts)
met dodelijke afloop

Nauwkeurige omschrijving van de toedracht:
(Gebruik indien nodig een bijlage, maak eventueel een situatieschets)

Heeft het slachtoffer letsel:
O Ja, welke lichaamsdelen zijn gewond:

O Nee, ga naar waardoor kon het ongeval ontstaan.

Wat is de aard van het letsel:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

snijwond
verrekking
schaafwond
verstuiking
brandwond
kneuzing
oogletsel
vergiftiging
oorletsel
bedwelming
anders, nl.:

Hoe is de eerste behandeling van het letsel verlopen:
O
O
O
O

de gastouder heeft de getroffene zelf behandeld
een arts is ter plaatse geweest
getroffene is naar arts / ziekenhuis gebracht
anders, nl.:

Is er schade aan de eigendommen van de vraagouder en/of gastouder:
Ja / Nee

Zo ja, wat is er beschadigd:

Grootte van het schadebedrag (indicatie):
Is er schade aan de eigendommen van derden:
Ja / Nee

Zo ja, wat is er beschadigd:

Wat is de vermoedelijke oorzaak van het ongeval:

Waardoor kon het (bijna) ongeval ontstaan:
O
O
O
O

onvoldoende kennis / ervaring
onvoldoende toezicht
lichamelijk niet in staat
anders, nl.:

Hoe is het ongeval in de toekomst te voorkomen:

Toelichting door de gastouder:

Naam gastouder:
Datum:
Handtekening:

Toelichting door de vraagouder:

Naam vraagouder:
Datum:
Handtekening:

Opmerkingen Gastouderbureau CoCo:

Behandeld door:
Datum:
Handtekening:

Verklaring buikslapen

Naam kind:
Naam gastouder:
De ouders van:
hebben de gastouder verzocht hun kind op de buik te laten slapen. De ouders zijn op de
hoogte van de extra gezondheid en veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt. Denk
hierbij met name aan wiegendood. De verantwoordelijkheid en de gevolgen van deze
handelswijze blijft dan ook bij de ouders.
De ouders verklaren hierbij dat de gastouder op geen enkele wijze aansprakelijk
gesteld zal worden voor eventuele gevolgen van het buikslapen.

Voor akkoord ouder

Plaats en datum

Toestemmingsformulier dragen van sieraden en/of touwtjes

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger) :
Ouder/verzorger van ( naam kind):
Hiermee geven bovengenoemde ouder/verzorger toestemming dat ons kind een sieraad
en/of touwtje mag dragen.
Gastouderbureau Coco en gastouder zijn in geen opzicht aansprakelijk voor de
eventuele gevolgen.

Bijzonderheden:

Voor akkoord ouder

Plaats en datum

