
Speelplein Splasj -  MEDISCHE FICHE 

Van ieder kind dat naar de speelpleinwerking komt, wordt een fiche bijgehouden. Het kan belangrijk zijn om in 
noodgevallen enkele gegevens direct bij de hand te hebben. 
Daarom willen wij jullie vragen om dit formulier volledig ingevuld mee te geven.  Hartelijk bedankt! 

 
Naam + voornaam kind: .………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Geboortedatum: ……………………………………….. 

AANDACHTSPUNTEN relevant voor de speelpleinwerking (aanpak, medicatie, allergie, …) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Behoort het kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? 

 Ja  Neen 

(Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina: 

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

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

 Ja  Neen 

 

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. 

 

Naam + voornaam ouder voor fiscaal attest: ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Telefoonnummer(s) : …………………………………………..……………………..………………………………………………………. 
 
Naam en telefoonnummer van uw Huisdokter: ……………………………..…………………………………………………… 

 
Basis- en contactgegevens worden bijgehouden tijdens de duur van de speelpleinwerking en zijn nodig voor 
de dagelijkse werking. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt vertrouwelijk 
bijgehouden door de animatoren en wordt niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners.  
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de 
verwerking ervan. Ja □  Neen □ 

Tijdens de speelpleinwerking kunnen foto’s genomen worden van de kinderen. Ondergetekende verleent 
hierbij het recht om de foto’s te gebruiken en te publiceren op de facebookpagina van de jeugddienst of 
speelpleinwerking, de website van de gemeente of in de jaarlijkse folder.  Ja □  Neen □ 

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: 


