
medische fiche
Mogen wij u vragen deze medische fiche ingevuld mee te brengen op de eerste dag 
dat uw kind naar Speelkriebels of het sportkamp komt? 
Wij bedanken u alvast voor deze kleine moeite. Het stelt ons immers in staat beter voor 
uw kind zorg te dragen.

IDENTITEITSGEGEVENS

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon thuis: ……………………………………………………………………………………………………………………………

GSM ouders: ……………………………………………………………………………………………………………………………

WIE MOGEN WIJ VERWITTIGEN IN GEVAL VAN NOOD

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Huisarts: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ziekenfonds: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Kleef hieronder een klevertje van de mutualiteit
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DE MEDISCHE WEETJES

• Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?  Neen / Ja     
In welk jaar?  ………………………………

• Kreeg het kind reeds serum tegen klem (tetanus)?  Neen / Ja 
In welk jaar?  ………………………………

• Is het kind vlug moe?       Neen / Ja

• Kan het kind deelnemen aan sport afgestemd op zijn leeftijd? Neen / Ja 
(zwemmen inbegrepen)     

• Moet het kind geneesmiddelen innemen?                 Neen / Ja            
Welke, wanneer en hoeveel?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Is uw kind allergisch voor bepaalde producten    Neen / Ja          
Welke producten en hoe behandelen?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Met welke specifieke zaken moeten de monitoren nog rekening houden?      
(ADHD, recente breuken, …)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Privacyverklaring

Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken 
en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. Als je vragen hebt over de  
verwerking van je gegevens kan je contact opnemen via privacy@wortegem-petegem.be. 

Uw kind op onze foto’s

Wij nemen heel wat foto’s tijdens onze activiteiten. Deze foto’s, waarop u of uw kind veelal 
herkenbaar bent/is, gebruiken wij o.a. in onze gemeentelijke publicaties (infokrant,  
website, facebook,…). Wilt u dit liever niet, laat het ons weten. 
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