Meebrengen en afgeven bij aanmelding

MEDISCHE INLICHTINGSFICHE
Sport Vlaanderen «Activiteit_gemeente»
Betreft deelname aan het Sport Vlaanderen-sportkamp «Activiteit_omschrijving», op
«Activiteit_startdatum» (code: «Activiteit_verkorte_naam» ) door :
«VOORNAAM» «NAAM»
«STRAAT» «NUMMER»
«Postcode» «GEMEENTE»
Rijksregisternummer deelnemer: «Rijksregisternummer»
Beste ouders of voogd
De gegevens in onderstaande vragenlijst willen wij bij de hand hebben om het sportkamp van uw kind in
optimale omstandigheden te laten verlopen en worden enkel ingezien door de kampleiding. Kan je deze
medische inlichtingenfiche nauwkeurig invullen en ten laatste vijf dagen voor het kamp terugsturen naar
het betrokken centrum.
We gaan uit van het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is/was of geen toestemming krijgt wanneer
men tot een risicogroep behoort. Een opsomming van deze risicogroep vind je hier. Behoor je tot die
risicogroep, dan vragen we je om advies in te winnen van je huisarts.
We willen je er ook op wijzen dat op onze sportkampen geen medicatie beschikbaar is, ook geen vrij
verkrijgbare middelen. Onze monitoren beschikken enkel over producten om wonden te verzorgen. Indien
uw zoon of dochter tijdens het sportkamp medicijnen moet innemen of gevoelig is voor bepaalde zaken, dien
je zelf de producten mee te geven die uw kind mag/moet innemen. Elk medicijn apart dient vergezeld te zijn
van een volledig ingevuld Attest medicijnen (zie bijlage).
Let op: zonder ondertekend attest zullen onze monitoren/kampleiders geen medicatie toedienen, ook niet de
vrij verkrijgbare producten. Als ouder waak je zelf over de vervaldatum van de medicijnen.
Daarnaast is het ook belangrijk om een ISI+ kaart mee te brengen (een Kids-ID of e-ID mag ook). Deze
kaart wordt centraal bijgehouden en kan door de ouder/voogd terug afgehaald worden aan het einde van
het sportkamp.

Vragenlijst
Behoort je kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?
JA / NEE schrappen wat niet past)
Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod?
JA/ NEE (schrappen wat niet past)
Kan uw kind deelnemen aan alle sport- en spelactiviteiten, aangepast aan de leeftijd?
Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus? JA/NEE (schrappen wat niet past)
Indien ja, wanneer voor het laatst?
….....................................
Lijdt uw kind aan ziekten waarmee moet rekening gehouden worden tijdens dit sportkamp ? (suikerziekte,
astma, epilepsie, ADHD, andere……..)

Is uw kind allergisch voor geneesmiddelen of bepaalde stoffen, dieren, levensmiddelen ?
Zo ja, welke ?
Volgt uw kind een speciaal dieet?
Ja/ Nee (Schrappen wat niet past)
Indien ja, welk? …........
Zijn er producten/medicaties die uw kind NIET mag gebruiken ?

Moet uw kind tijdens het sportkamp geneesmiddelen innemen ?
Indien ja, dan dient u de bijgevoegde goedkeuring medicijnen of inhoud reisapotheek in te vullen.
Bloedgroep + resusfactor van uw kind:
Persoon die moet verwittigd worden bij eventuele ziekte of ongeval:
Naam: «Info1»
Telefoonnrs. bij noodgevallen: «Info2»
Naam en telefoonnr. van de huisarts:

VERKLARING
Ik ondergetekende (naam + voornaam van vader, moeder of voogd):
………………………………………………………………………………………………….
geef indien noodzakelijk de toelating tot medische verzorging door gekwalificeerd medisch personeel aan
mijn kind «Voornaam» «Naam» en zal de hieraan verbonden kosten die door Sport Vlaanderen werden
betaald terugbetalen. Ook dringende absoluut noodzakelijke anesthesie, operatief ingrijpen of
overbrenging naar een hospitaal behoren tot de medische handelingen die kunnen uitgevoerd worden.
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…

Datum: ………………………………
Handtekening (vader, moeder of voogd): ………………………………………

Meebrengen en afgeven bij aanmelding
Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt indien dit vereist is om de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de betrokken persoon te
garanderen. De betrokken persoon behoudt ten allen tijde het recht de gegevens te wijzigen op eenvoudig verzoek te verbeteren (Sport Vlaanderen,
Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel, tel. 02/209 45 83 - wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens). U kan aanvullende inlichtingen over deze verwerking vinden in het openbaar register bedoeld in artikel
18 van de wet.

Goedkeuring voor het toedienen van medicijnen op voorschrift
Naam van de deelnemer: «VOORNAAM» «NAAM»
Naam Medicijn 1: ……………………………………..Vorm (siroop, tablet, …): …………
Dosering (aantal tabletten, ml., …): ………………………………..
Tijdstip en frequentie: ………………………….Hoe bewaren (bv koel): ………………
Naam Medicijn 2: ……………………………………..Vorm (siroop, tablet, …): …………
Dosering (aantal tabletten, ml., …): ………………………………..
Tijdstip en frequentie: ………………………….Hoe bewaren (bv koel): ………………

Opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Naam geneesheer: …………………………………..
Telefoon geneesheer: ………………………………..
Handtekening en stempel geneesheer:

Inhoud eigen reisapotheek (enkel voorschriftvrije producten)
U kan ook een kleine reisapotheek meegeven met middelen tegen bijvoorbeeld allergieën, beginnende verkoudheid,
groeipijn, hoofdpijn, pijnlijke maandstonden,…
Noteer hieronder welk middel in welke situatie toegediend mag worden.

Naam Product

Te geven bij:
( bv. hoofdpijn)

Hoeveelheid
(bv. 1 tablet per dag, 1 eetlepel, .)

Geef alle medicijnen, vergezeld van het medisch attest, in een doorschijnend, plastic zakje af aan de kampleider
bij de aanvang van het Sportkamp.
Schrijf de naam van uw zoon/dochter zowel op het zakje als op de verpakking van de medicijnen!

Handtekening (vader, moeder of voogd): ………………………………………

