
 

Medische Fiche 

1. Persoonsgegevens 
Naam & voornaam:      ..................................................................................................................
Rijksregisternummer:    ............................................................................................................
Geboortedatum:  ………. / ………. / 20………. 
Adres:    ........................................................................................................................................
Gsm ouder 1:  ……………/……………………………… Gsm ouder 2:  ……………/………………………………  

2. Wie contacteren bij een noodgeval, indien de ouders niet bereikbaar zijn? 
Naam:    .........................................................................................................................................
Gsm:  ……………/……………………………… 
Relatie tot uw kind:     ...............................................................................................................

3.  Gegevens huisarts van je kind 
Naam:    .........................................................................................................................................
Telefoon:  ……………/……………………………… 
Adres:    ........................................................................................................................................

4.  Medische gegevens 
Gewicht:    ……………………….  kg       
Lengte:   ……………………….  cm     
Bloedgroep:  ……………………….   

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?    
0  Nee    0  Ja,  in het jaar  ………………………. . 

Lijdt uw kind aan een chronische ziekte?   0  Nee  0  Ja 
Zo ja,  dewelke?    ......................................................................................................................

Is uw kind allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen?  0  Nee  0  Ja 
Zo ja,  dewelke?    ......................................................................................................................
Is uw kind allergisch voor bepaalde stoffen?  0  Nee  0  Ja 
Zo ja,  dewelke?    ......................................................................................................................
Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?  0  Nee  0  Ja 
Zo ja,  de welke    .......................................................................................................................
Is uw kind nog ergens anders allergisch voor?  0  Nee  0  Ja 
Zo ja,  waaraan?    ......................................................................................................................



Zijn er aandachtspunten waar we rekening mee moeten houden? 
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................

5.  Aanduiding of uw kind tot een risicogroep behoort 
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische 
aandoening?        0  Nee       0  Ja 
Indien ja,  is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het 
kamp?      0  Nee       0  Ja 

6.  Toestemming ouders om als organisatie snel te schakelen indien nodig 
Ik geef als ouder toestemming om, wanneer er snelle reactie nodig is, mijn kind 
paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts bij het wachten in 
quarantaine wanneer de ouders gebeld zijn om het kind op te halen. 
0  Nee      0  Ja 

7.  De rol en verantwoordelijkheid van ouders  
  -  het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen 
  -  kinderen op te (laten) halen wanneer het kind ziek is/wordt op kamp 
  -  met het kind naar de huisarts gaan indien hij/zij van kamp wordt gestuurd en 

de organisator op de hoogte te brengen van vermoeden of niet,  test of niet 
  -  indien er een test werd gedaan organisator op de hoogte houden van resultaat 
  -  respecteren van bubbels voor, tijdens en na het aanbod 
 - indien het kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan een aanbod 

dit aan de organisatoren te laten weten 
  -  de kinderen en jongeren bij voorkeur slechts aan 1 weekaanbod te laten 

deelnemen 

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/
voogd ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen 
kansen krijgt deze zomer.  Je respecteert de deelname voorwaarden ,  de 
afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels,  de afspraken wanneer 
een kind ziek wordt tijdens het aanbod, … . 

Datum en handtekening van de ouders


