
I N DIUI DUETE MEDISCHE STEEKIOART
Met deze lndividuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun

kind oan de Chiroleiding. De leidingsploeg zol deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Als je't mij uaagt: I.ETOP!
Geef alt'rjd de volgende zaken mee op bivak/weekend:
- lSl+-kaart of identiteitskaart
- Twee kleefbrief es van het ziekenfonds
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoe(.

CHIRO

IDEIITIïEITSGEGEUENS UAil HET IflND

Voornamen

Tel efoon n u m mer...........

Gsm-nummer ouders/voogd

Wie co

Naam:

ntacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn?

Telefoonnummer:

MEDISCHE GEGEUEiIS
Naam en telefoonnummer huisarts

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? E Ju, in het jaar I Nee

Uw kind lijdt aan:

Eastma

Elbedwateren

Eepilepsie

E hartkwaal

El hooikoorts

E huidaandoening

Ereuma

Elslaapwandelen

flsuikerziekte

Elallergie voor bepaalde stoffen

EI allergie voor bepaalde

voedingsmiddelen El allergie voor bepaalde

geneesmiddelen

Eandere
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Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?

EI Ja, namelijk:....

E Neen

Moet uw kind tijdens hetverblijf geneesmiddelen innemen?

EI la E trtee Zoja:welke,hoedikwijlsenhoeveel?

ls uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?

Eta E Nee Zoja:welke?...........................

ls uw kind vlug moe?

E,ta E Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zi)nlhaar leeftijd?

El ElNee

Kan uw kind zwemmen?

E.la E Nee

Ondergetekende (ouders) geeft toestemming om indien nodig een píjnstiller enlof keeltablet toe te
dienen

Eta EI Nee

AilDERE I1{IICHTIilGEiI

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de

leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn

Voornaam en naam

Datum

Handtekening


