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MEDISCHE STEEKKAART
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. Deze informatie is strikt
vertrouwelijk en wordt ingezien door het Fedes-team en door hen aangestelden.
LET OP! Breng je ID-kaart mee en twee kleefbriefjes van het ziekenfonds.
Gegevens:
Naam en voornaam:
contactGSM1:

Geboortedatum :
contactGSM2:

Contactgegevens van andere personen die bereikbaar zijn tijdens de stage
(ouder, grootouder, partner, familie, …):
Naam en voornaam:
Adres:
GSM:

andere tel

(werk, thuis):

Naam en voornaam:
Adres:
GSM:

andere tel

(werk, thuis):

Contactgegevens van de huisarts:
Naam:
Telefoon:
Bloedgroep-rhesusfactor van de deelnemer:

Werd de deelnemer ingeënt tegen klem (tetanus)?
ja

V1.2 20150413

neen

jaar:

(omcirkel wat past; noteer in welk jaar)

Zijn er punten waarmee het Fedes-team rekening moet houden? (vlug moe,
gevoelig voor zon, …)
Zijn er ziekten te vermelden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen,
hooikoorts, epilepsie, hartaandoeningen,…)
Heeft de deelnemer bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen
ondergaan waarvan we op de hoogte moeten zijn?

Is de deelnemer gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen
of andere stoffen? Zo ja, welke?

Kan er deelgenomen worden aan alle activiteiten?
Spel:
Zwemmen:
Sport:
Andere:

ja
neen
ja
neen (ja = minstens 25m kunnen zwemmen)
ja
neen
…………………………………………………………………………………………………

Moet de deelnemer tijdens het kamp/de stage bepaalde geneesmiddelen
nemen? Zo ja, welke, hoe dikwijls, hoeveel?
Naam geneesmiddel

Wanneer? X/dag

Hoeveelheid

Andere inlichtingen of opmerkingen:

Indien er nog iets verandert aan de gezondheidstoestand van de deelnemer tussen de invuldatum van deze fiche en het begin
van het kamp dan vragen wij uitdrukkelijk dit telefonisch of bij aanvang mee te delen.
Noch Fedes vzw noch haar partners kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van bovenstaande inlichtingen; forte
indien bovenstaande inlichtingen niet, onvoldoende, onvolledig of onjuist zijn gegeven.

Datum & handtekening
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