
MEDISCHE FICHE 
Vergeet je ID-kaart of ISI+-kaart niet! 

 
Deelnemend persoon 

TAK GEBOORTEDATUM 

VOORNAAM + NAAM 

STRAAT + N° 

POSTCODE + GEMEENTE 

TEL GSM 

 
Contactpersoon  
 

VOORNAAM + NAAM 

STRAAT + N° 

POSTCODE + GEMEENTE 

TEL GSM 

 
Huisdokter 
VOORNAAM + NAAM 

TEL 

 
Aandachtspunten 
 

Mag je kind deelnemen aan volgende 
activiteiten? 

Moet je kind tijdens het kamp geneesmiddelen nemen? 
Welke? Hoeveel? Wanneer? 

Sport & spel JA NEEN  

Wandeltocht JA NEEN  

Zwemmen JA NEEN  
   

Zijn er ziektes te melden? 
Astma, suikerziekte, epilepsie, … 
 
 

Zijn er aandachtspunten waar de leiding rekening dient mee te houden? 
Vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, … 

  
 
 

Is je kind allergisch aan geneesmiddelen of voedingswaren? 
Zo ja, welke? 
 
 
 
  

Is je kind gevaccineerd tegen tetanus? 
Zo ja, in welk jaar? 
 

Heeft je kind last van luizen of de voorbije maand(en) luizen gehad? 
Zo ja, wanneer? Volledig opgelost? 
 

  



      CORONA FICHE 

 

 
Deelnemend persoon 

TAK GEBOORTEDATUM 

VOORNAAM + NAAM 

 
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?  
Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via www.ambrassade.be! 
 

JA     NEEN  
 
Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod? 
 

JA     NEEN  
 
Ik geef als ouder/voogd mijn 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 ouders gebeld zijn om het kind op te halen.  
 

JA     NEEN  
 
Ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken nemen ook mee verantwoordelijkheid in dit verhaal. Het gaat o.a. over:  

§ het niet meesturen of laten deelnemen van zieke of mogelijks besmette kinderen 
§ het belang om een kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is tijdens het aanbod of activiteit 

24/24 en 7/7 
§ er zich toe binden met het kind  binnen de 24u naar de huisarts te gaan indien deze van de activiteit/aanbod 

wordt gestuurd en de organisator op de hoogte te brengen van vermoeden of niet, test of niet 
§ indien er test werd gedaan, organisator ook op de hoogte houden van resultaat 
§ respecteren van groepen tijdens het aanbod/activiteit 
§ indien kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan een aanbod/activiteit laat dit dan aan de 

organisatoren weten 
 
Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/opvoedingsverantwoordelijke ook jouw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt dit jaar. Je respecteert de 
deelnamevoorwaarden, de afspraken rond groepen en het niet mixen of combineren van groepen, de afspraken wanneer 
een kind ziek wordt tijdens het aanbod/activiteit… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik, ondergetekende, geef de toelating dat mijn kind meegaat op kamp van                    tot                    
georganiseerd door 39ste FOS - De Menapiërs. 
 

DATUM + HANDTEKENING KLEEFBRIEFJE ZIEKENFONDS 
 


