
 

 

Medische fiche  
 

Deze medische fiche dient verplicht te worden ingevuld en bezorgd te worden aan de begeleiding van het 

kamp. Deze fiches zijn noodzakelijk om volgens de juiste maatregelen op kamp te kunnen gaan.  

Vul deze fiche zo correct en volledig mogelijk in, deze wordt vertrouwelijk behandeld door de begeleiding. 

 

ALGEMENE GEGEVENS  

Primair adres waarop we u kunnen bereiken in geval van nood  

 

NAAM:__________________________________ VOORNAAM: ____________________________ 

STRAAT + HUISNR.: ________________________________________________________________ 

POSTCODE: ____________________________ GEMEENTE: ____________________________ 

E-MAIL: _________________________________ TEL/GSM: _______________________________ 

 

Tweede ouder die we kunnen bereiken in geval van nood 

 

NAAM:__________________________________ VOORNAAM: ____________________________ 

TEL/GSM: _____________________________________ 

 

Derde contactpersoon die we kunnen contacteren indien ouders niet beschikbaar zijn/ 

 

NAAM:__________________________________ VOORNAAM: ____________________________ 

TEL/GSM: _____________________________________ 

 

DEELNAME AAN ACTIVITEITEN:  

 

Onze zoon/dochter kan deelnemen aan alle activiteiten die op maat voorzien zijn tijdens het kamp 

o Ja 

o Neen 

 
Indien neen, welke activiteiten niet?  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

Is uw zoon/dochter in het bezit van een zwembrevet?  

o Ja 

o Neen  



 

 

MEDISCHE INFORMATIE 

 

Als leiding mogen wij geen medicatie toedienen op eigen initiatief, tenzij EHBO. Ook het verstrekken van 

licht pijnstillende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Asprine is, zonder toelating van de ouders, 

voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via onderstaand invuldocument vooraf 

toestemming te geven als ouders, indien het nodig is om dergelijke hulp toe te dienen.  

 

Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om, wanneer snelle reactie nodig is:  

 

o Rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind 

o Mijn kind een lichte dosis Paracetamol toe te dienen in geval van pijn/koorts  

 

Onze zoon/dochter moet voorgeschreven medicatie toegediend krijgen 

o Ja  

o Neen 

 
Indien ja: Welke? Welke dosis moet er toegediend worden?  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

Zijn er ziekten te melden?  

o Ja 

o Neen 

 
Indien ja: Welke? Welke aanpak dienen we hiervoor te volgen?  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

Onze zoon/dochter is allergisch voor bepaalde stoffen, geneesmiddelen, …  

o Ja 

o Neen 
 

Indien ja: Welke?  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 

HUISARTS: _____________________________ TEL: _________________________________ 

BLOEDGROEP: ________________________ 

 

  



 

 

 

Onze zoon/dochter moet een speciaal dieet volgen, is vegetariër, moet rekening houden met bepaalde 

voedingsstoffen naar geloofsovertuiging toe, …  

o Ja 

o Neen 
 

Indien ja: Waar houden we rekening mee?  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

Zijn er andere belangrijke zaken te melden over uw zoon/dochter waar we gedurende het kamp rekening 

mee moeten houden?  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

NAAR AANLEIDING VAN COVID-19:  

Onze zoon/dochter behoort tot de risicogroep om CoVid-19 te krijgen: 

o Ja 

o Neen 
 

Indien ja, is er toestemming van de arts/ouder om deel te nemen?  

o Ja 

o Neen 
 

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder ook jouw verantwoordelijkheid 

om ervoor te zorgen dat COVID – 19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert de 

deelnamevoorwaarden, de afspraken rond de bubbels, de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het 

kamp, de afspraken die werden weergegeven in het protocol. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn. 

Naam en voornaam: __________________________________________ ouder/voogd van  

(Voornaam + naam kind) __________________________________________ 

 

DATUM:         HANDTEKENING:  


