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MEDISCHE FICHE SPW KAMELEON 2020   

Deze medische fiche moet door de ouders en/of voogd ingevuld worden. Op deze manier beschikken 
de animatoren over de nodige informatie om uw kind een onvergetelijke zomer te bezorgen. Deze 
informatie is strikt vertrouwelijk en wordt na elke zomer gearchiveerd.  

Gelieve dit in DRUKLETTERS in te vullen.  
 
Voornaam (kind): ______________________Naam (kind): _________________________________  
 
Adres:__________________________________________________________________________ 
 
E-mailadres: _____________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: __________________ Geboortedatum: ___________________ Geslacht: M / V  
 
Leeftijdsgroep: Biebels (2015-2017)      Gabbers (2012-2014)      Tieners (2009-2011)      Toppers (2005-2008) 
 
 
Wie kan er gecontacteerd worden tijdens de zomer? 
  
Naam: _________________________________ Telefoonnummer: ____________________ 
  
Naam: _________________________________ Telefoonnummer: ____________________ 
  
Naam: _________________________________ Telefoonnummer: ____________________ 
  
Naam: _________________________________ Telefoonnummer: ____________________  
 
 
Contactgegevens van uw huisarts:  
Naam: _________________________________ Telefoonnummer: _____________________ 
 
 
Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heeft hij/zij heelkundige ingrepen ondergaan waarvan de 
leiding op de hoogte moet zijn?  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Heeft uw kind een ziekte of handicap (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie,…)?  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, bepaalde allergieën,…)?  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Behoort uw kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? 

   Ja        Nee      
 
 
Indien u ja antwoordde op de vorige vraag, is er toestemming van de arts en / of ouder om deel te 
nemen aan het aanbod?    Ja        Nee   
 
 
Bij deze geef ik toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is i.v.m. Covid-19 rechtstreeks 
contact op te nemen met de huisarts van mijn kind:    Ja        Nee   
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Bij deze geef ik toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is i.v.m. Covid-19 mijn kind 1 dosis 
paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts:    Ja        Nee   
 
 
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wilt meedelen?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Bij deze geef ik toestemming om foto’s van mijn kind te maken:    Ja        Nee 
 
 
Bij deze geef ik toestemming om foto’s van mijn kind te gebruiken voor publicatie:    Ja        Nee 
 
 
Handtekening ouder / voogd: 
 


