
MEDISCHE FICHE 
 

Mogen wij u vragen de medische fiche ingevuld mee te 
brengen op de eerste dag dat uw kind naar Speelkriebels 
komt? Wij bedanken u alvast voor deze kleine moeite. 
 

Vak voorbehouden voor de hoofdanimator 
Datum ontvangst: ………./………./………. 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………./………./………. 

Telefoon / GSM: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

          Contactpersoon 1  Contactpersoon 2 

Naam: ……………………………………………………  …………………………………………………………. 

Relatie: ……………………………………………………  …………………………………………………………. 

Telefoon / GSM: ……………………………………………………  …………………………………………………………. 

 
Naam huisarts: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Kan je kind deelnemen aan volgende activiteiten, aangepast aan de leeftijd: 

Sport:    Ja  Neen Staptochten:    Ja  Neen 

Spel:    Ja  Neen Zwemmen:    Ja  Neen 

Opmerking: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Is je kind vlug moe?   Ja  Neen 

Volgt je kind een speciaal dieet (vegetarisch, lactosevrij, geen varkensvlees,…)? 

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

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

Is je kind allergisch voor bepaalde producten (schmink, gras, medicatie,…)?   

  Ja  Neen 

Zo ja, aan wat? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Hoe moet er eventueel gereageerd worden op een allergische reactie? 

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

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

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

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



 

Bloedgroep: ……………………………        Datum laatste tetanusvaccinatie: ………./………./………. 

Heeft je kind in het verleden bepaalde ziektes of heelkundige ingrepen waar de 
verantwoordelijke op de hoogte moet van zijn? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Welk van de volgende zaken zijn van toepassing? 
☐ Bedwateren ☐ Suikerziekte 
☐ Hartkwaal ☐ Heimwee 
☐ Hooikoorts ☐ Hyperventilatie 
☐ Huidaandoening ☐ Gevoelig voor bloedneuzen 
☐ Reuma 
☐ Astma 

☐ Gevoelig voor zonnebrand 
☐ Epilepsie 

☐ Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat moet de verantwoordelijke zeker weten over bovenstaande 
aandoening(en)/opmerking(en)? Hoe wordt hier best op gereageerd? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Heeft je kind bepaalde angsten die het functioneren in groep kan beperken?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Neemt je kind bepaalde medicatie waarvan de verantwoordelijke op de hoogte 
dient te zijn? Zo ja, welke, wanneer en in welke dosis?  

Naam medicatie Wanneer Hoeveelheid 
   
   

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 deze webpagina: 
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen.  

 Ja  Neen 

Indien JA: is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen? 

 Ja  Neen     Niet van toepassing  

Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is 
☐ rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind  
☐ mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts.  
 
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 deelnamevoorwaarden, de 
afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels en de afspraken wanneer 
een kind ziek wordt tijdens het aanbod. 

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die je graag wil meedelen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 
Als gemeentebestuur hechten wij veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.  We doen dit in 
overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG 
of GDPR). Meer informatie op https://wortegem-petegem.be/privacyverklaring 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen
https://wortegem-petegem.be/privacyverklaring

