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uw kind een medicijn moet gebruiken.
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kinderen?"
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Informatie over gebruik van medicijnen door kinderen

Weet u wat u kunt verwachten als u
uw kind een medicijn moet gebruiken.
Waar is dit medicijn voor?
Hoe kan mijn kind dit medicijn veilig gebruiken?
Hoelang duurt het voordat het werkt?
Hoe kan ik het medicijn aan mijn kind geven?
Mijn kind vindt het drankje vies. Kan het ook
anders?
Wat kan ik doen als ik denk dat mijn kind last
heeft van een bijwerkingen?

Hoe zwaar is uw kind?

Bij kinderen wordt de dosis van een medicijn
bepaald op basis van het lichaamsgewicht van
het kind. Om de juiste dosering voor uw kind te
berekenen is het voor de arts en apotheker
daarom belangrijk om te weten wat het gewicht
van uw kind op dit moment is. Ook de apotheek
heeft een weegschaal om het gewicht van uw
kind te meten.

Overleg met de apotheek als uw kind
de medicijnen moeilijk kan gebruiken
Soms lukt het uw kind niet om de medicijnen
goed in te nemen. De smaak is vies, de pillen te
groot, of uw kind vindt het lastig om de ogen
open te houden voor de oogdruppels. Blijf niet
ploeteren, maar overleg met de apotheek of de
arts. Vaak zijn er alternatieven mogelijk of lukt
het wel met hulpmiddelen of extra uitleg.

De bijsluiter zegt "Niet gebruiken bij
kinderen?"
De bijsluiter beschrijft de toepassing van het
medicijn waarnaar de fabrikant onderzoek heeft
gedaan. De fabrikant heeft vaak geen
onderzoek bij kinderen gedaan. Artsen en
wetenschappers hebben dit wel gedaan. Maar
deze informatie wordt niet in de bijsluiter
beschreven. Daarom is het toch mogelijk om
deze medicijnen veilig bij kinderen te toe te
passen. Dit heet off-label gebruik.

Vraag en zoek naar informatie:
www.apotheek.nl
Informatie over de toepassingen van medicijnen
bij kinderen kunt u vinden op www.apotheek.nl.
Als de bijsluiter geen informatie geeft over de
toepassing bij kinderen of wanneer u deze niet
begrijpt, kunt u op www.apotheek.nl terug lezen
waar u op moet letten wanneer uw kind het
medicijn gebruikt.

Wees voorbereid: lees voor gebruik de
bijsluiter of kijk op www.apotheek.nl
De meeste ouders zoeken pas informatie over
medicijnen als er iets aan de hand is. Terwijl het
dan juist moeilijk is om goed informatie te lezen
en te begrijpen. Lees daarom vooraf de bijsluiter
of de kind-specifieke informatie op
www.apotheek.nl. Op www.apotheek.nl staan
ook handige filmpjes die uitleggen hoe een
medicijn het beste kan worden
ingenomen/toegediend.
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