
 
 
 

Gegevens kampdeelnemer 

Naam: 
 

Geboortedatum: 

 

Gegevens contactpersonen (ouder(s)/voogd/andere) 

Contactpersoon 1 Contactpersoon 2 

Naam: 
 

Naam: 

Tel: 
 

Tel: 

Adres: 
 

Adres: 

 

Gegevens huisarts 
Naam: 
 

Telefoon: 

 

Kampactiviteiten (zet een kruisje bij de juiste kolom, geef indien nodig uitleg) 

Mag uw kind deelnemen aan… ja neen uitleg 

… sport/ spel    

… tocht    

… zwemmen    

 

Aandachtspunten (zet een kruisje bij de juiste kolom, geef indien nodig uitleg) 

Mijn zoon heeft last van… ja neen uitleg 

… vlug moe zijn    

… bedwateren    

… slaapwandelen    

… andere:    

 

Extra Coronamaatregelen  

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 

Medische fiche 
Kamp 2021 

Ranst 

Kleef hier 2 ziektefondsklevertjes 



 
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, de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod… 
 

Ziektes en de juiste behandeling (zet een kruisje bij de juiste kolom, geef indien nodig uitleg) 

 ja neen Uitleg 

Zijn er ziektes te melden zoals astma, 
suikerziekte, huidaandoeningen, 
ADHD, epilepsie, hartafwijkingen…? 
 

  Zo ja, dewelke? 

Moet uw kind tijdens het kamp 
geneesmiddelen innemen? 

  Zo ja, dewelke, hoe dikwijls en welke 
dosis? 
 
 
 

Is uw kind gevoelig of allergisch voor 
bepaalde geneesmiddelen, 
voedingsstoffen of andere 
producten? 
 

  Zo ja, dewelke? 

Werd uw kind gevaccineerd tegen de 
klem? 

  Zo ja, in welk jaar? 

Andere inlichtingen of opmerkingen? 
 

 
→ Vergeet ook niet de identiteitskaart of kids-ID mee te geven met uw zoon op 21 juli, deze 
worden bij vertrek afgegeven aan de leiders! 
→ Medicijnen kunnen bij het vertrek worden afgegeven aan Casteleyn Jordi/ Huys Lander 
(met naam van uw kind en juiste dosering erop geschreven). 
 
Ik die teken, geef toelating aan (naam kampdeelnemer) ……………………………………….. om deel 
te nemen aan het kamp te Ranst van 21 tot 31 juli 2021, georganiseerd door Chirojongens 
St-Hubertus Zwevezele (WJ63) 
 
Handtekening(en):                          Datum           ……/……/…… 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? 
Je kan informatie vinden over wie er tot de risicogroepen behoort via deze webpagina: 
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen 
 

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

  Ja                                      Nee 

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

