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BELEID MEDICATIE
Medicijngebruik en (hulp bij) toedienen van medicijnen tijdens SailWise activiteiten en
vakanties
Veel mensen gebruiken medicijnen en sommige mensen hebben hulp nodig bij het toedienen van
die medicijnen. Zo ook tijdens de watersportactiviteiten en –vakanties van Sailwise
Dit protocol beschrijft de gang van zaken en verantwoordelijkheden rondom het gebruik van medicijnen en het toedienen van medicijnen tijdens de watersportactiviteiten en –vakanties van
SailWise. Uitgangspunt is daarbij dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar medicijngebruik tenzij kenbaar gemaakt is dat dit overgenomen zou moeten worden door SailWise en daartoe een deugdelijke overdracht is verstrekt.
Medicatie in eigen beheer:
Indien mensen hun medicijnen in eigen beheer hebben en niet geholpen hoeven te worden bij de
inname ligt de verantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf.
Het is echter wel wenselijk dat de deelnemer een lijst van zijn medicatie (soort, dosering en tijden
van toediening) bij zich heeft. Dit is nuttig in geval van nood voor de bemanning.
Medicatie niet in eigen beheer:
Indien mensen hun medicijnen niet in eigen beheer hebben en/of geholpen moeten worden bij de
inname/toedienen van de medicijnen, kan SailWise voorzien in die zorg, indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• Het is aangegeven op het inschrijfformulier
• De medicijnen zijn vooraf uitgezet in correcte doseringen per toedieningstijdstip in
• een verdeeldoos, pillendoos of verzegelde baxter/strips.
• Het betreffen geen injecties, infusen of medicijnen die in het lichaam (anders dan
• door de mond) ingebracht dienen te worden
• Er vindt uiterlijk direct bij aanvang van de reis/activiteit een deugdelijke schriftelijke overdracht
plaats, waarin de soort medicatie, de dosering en de wijze van toedienen duidelijk is omschreven.
Het toedienen (of helpen met, herinneren aan) zal tijdens de activiteit onder verantwoordelijkheid
van de schipper/beheerder worden verricht door een daartoe aangewezen bekwaam vrijwilliger of
bemanningslid, die hiervan een aftekenlijst bijhoudt.
Speciale en/of niet vooraf uitgezette medicijnen > boeking onder voorbehoud:
Indien de medicijnen niet in de juiste doseringen zijn uitgezet per toedieningstijdstip, of geïnjecteerd of op een andere wijze in het lichaam ingebracht dienen te worden (anders dan door de
mond), beschouwt SailWise dit als een riscovolle handeling en kan de verantwoordelijkheid voor
de toediening van de medicatie alleen overgedragen worden aan een verpleegkundige vrijwilliger
die daartoe bevoegd en bekwaam is. De voorwaarden zoals geformuleerd bij “medicatie niet in
eigen beheer” blijven onverkort van toepassing.
Analoog als bij de overige risicovolle handelingen is de boeking onder voorbehoud en behoudt
SailWise zich het recht voor de boeking te annuleren indien er geen bevoegd en bekwaam vrijwilliger gevonden kan worden die deze zorg op zich wil nemen.
De eventuele reeds betaalde reissom wordt dan zonder annuleringskosten gerestitueerd. Indien er
voor de betreffende reis nog plaatsen ongeboekt zijn, is het ook mogelijk dat de gast voor het toedienen van de medicatie zelf een bevoegd en bekwaam persoon regelt, die dan als betalende gast
meegaat. De verantwoordelijkheid voor het toedienen van de medicatie ligt dan echter expliciet bij
de gast en zijn begeleider.
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