
 

  

 Medische Fiche Kamp 
 

 

Naam & Voornaam:  

Rijksregisternummer:  

Geboortedatum:  

Adres:   

NOODNUMMERS 

Wie contacteren bij problemen? 

Naam ouder/ voogd/ andere:  

Telefoon:  

Naam ouder/ voogd/ andere:  

Telefoon:  

MEDISCHE GEGEVENS 

Naam huisarts:  

Telefoon huisarts:  

Ziekenfonds:  

Bloedgroep:  

Allergieën (bepaalde geneesmiddelen, stoffen of levensmiddelen) : 

Specifiek dieet:  

Mag de begeleiding in geval van problemen de huisarts raadplegen?    Ja           Nee 

Kan uw kind zwemmen?   Ja           Nee 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  Ja (datum)  Nee 

Medicatie in te nemen tijdens activiteiten/weekend/kamp (naam medicatie, tijdstip en hoeveelheid 
vermelden):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lichamelijke letsels 

Zijn er speciale zorgen of maatregelen die genomen moeten worden tijdens het kamp? 

Lijdt je kind aan chronische ziektes? 

Suikerziekte:  

Epilepsie:  

Astma:  

Huidaandoeningen:  

Andere:  

 

Algemeen 

Heeft u kind last van slaapwandelen?  

Kan uw kind zonder gevaar deelnemen aan sport?  

Is uw kind snel moe?  

Heeft u kind last van bedwateren?  

Zijn er andere dingen in verband met de gezondheid die belangrijk zijn om te weten? 

Mag je kind roken op kamp? Dit is enkel van toepassing voor leden die ouder zijn dan 16!! 

  Ja           Nee 

Als leiding mogen we zelf geen medische handelingen uitvoeren, behalve als dit onder EHBO valt. Dat wil 
zeggen dat we geen medicatie (koortswerend, pijnstillend…) mogen toedienen zonder schriftelijke 
toestemming van een ouder of voogd. Geeft u toestemming aan de leiding om in dringende gevallen een, 
via de apotheek vrij te verkrijgen, dosis pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen aan uw 
kind?     Ja           Nee 

 

Ik verklaar hierbij dat dit formulier eerlijk is ingevuld en laat het ondertekenen door een ouder of voogd. 

Dit formulier wordt enkel gebruikt om problemen op de KLJ te vermijden. De inhoud van dit formulier is enkel bekend 
voor uzelf 
en de leiding. 
 

Datum:  
Handtekening lid/ouder/voogd         

 

.................................................... 

 

 

 



FORMULIER: GEBRUIK VAN FOTO’S  

(DIT FORMULIER DIENT INGEVULD EN AFGEGEVEN TE WORDEN AAN DE LEIDING). 

Naam lid:  

 
Het lid verleent hierbij aan de lokale KLJ-afdeling het recht om foto’s, die gemaakt worden door of in 
opdracht van de afdeling tijdens een activiteit/kamp van die afdeling, te publiceren in alle publicaties van de 
lokale afdeling. Die publicaties kunnen zowel op papier als elektronisch zijn, ongeacht de vorm van de 
drager m.i.v. de websites. Reproductie is onbeperkt toegelaten binnen deze publicaties. 
 

  Ja   Nee 

Het lid verleent hierbij aan KLJ & Groene Kring vzw het recht om de foto’s, die gemaakt worden door of in 
opdracht van de lokale afdeling of KLJ & Groene Kring vzw tijdens activiteiten georganiseerd door KLJ, te 
publiceren op volgende wijze: algemeen gebruik in het kader van alle publicaties van KLJ en Groene Kring 
vzw, zowel op papier als elektronisch, ongeacht de vorm van de drager m.i.v. de websites. Reproductie is 
onbeperkt toegelaten binnen deze publicaties. 
 

  Ja   Nee 

Voor het gebruik van groepsfoto’s, genomen tijdens KLJ-activiteiten, hebben we in principe geen  
toestemming nodig. Wil je dit toch niet? Laat het ons weten. 
 

  Ik wil niet op groepsfoto’s staan. 
 
 
 
Datum .........................  

Handtekening lid/ouder/voogd 
 
 
 
 
 
 


