
INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART  

Met deze individuele steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind. Deze informatie 

draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van elle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door 

de leidingsploeg en EHBO-verantwoordelijke.   

 A. IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND  

Naam en voornaam  …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Geboortedatum  …............./………….../……………  

Straat en nummer  ………………………………………………………………………………………………………….....................  

Postcode en gemeente   ………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefoonnummer  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Mobiel nummer  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Te contacteren indien de ouders niet bereikbaar zijn  

Naam en voornaam  …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Telefoonnummer / Mobiel nummer  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

B. MEDISCHE GEGEVENS   

1. Heeft uw kind last van     

□  slaapwandelen? □  astma?      □  hooikoorts?     □  hartkwaal?      □  heimwee?  □  bedwateren 

□  Epilepsie?  □  Diabetes?  Welke maatregelen?........................................................................... 

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

□  allergie voor bepaalde voedingsmiddelen?  Welke?   …………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

□  allergie voor bepaalde stoffen?  Welke?   ………………………………………………………………………………………  

□  allergie voor bepaalde geneesmiddelen?  Welke?   ………………………………………………………………………..  

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

noodsituaties?   ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



2. Naam en telefoonnummer van de huisarts  ……………………………………………………………………………………..  

3. Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?   □ Ja, in het jaar ………………………………………....  □ Neen   

4. Moet uw kind geneesmiddelen innemen?   □ Ja, welke? ………………………..………………………   □ Neen   

          Dosering  (graag met richtlijnen frequentie/dosering op voorschrift van de arts  )   

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

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

Wijze van toediening?    □  door leiding/EHBO-verantwoordelijke      □  zelfstandig    

Bewaring?    □  door leiding/EHBO-verantwoordelijke      □  zelfstandig   

          Mogelijke bijwerkingen?  ……………………………………………………………………………………………………………  

5. Had uw kind de laatste 5 dagen voor het kamp ziektesymptomen?  □ Ja     □ Neen   

6. behoord uw kind tot de risicogroep voor corona patiënten?  □ Ja     □ Neen   

6. Wat is de normale lichaamstemperatuur van uw kind? ……………………………………………………………….. 

 

  

C. AANVULLENDE GEGEVENS  

1. Eet uw kind vegetarisch of een ander specifiek dieet?    □ Neen    □ Ja, namelijk   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Kan uw kind deelnemen aan sport en spel?   

□ Ja     □ Neen  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. Kan uw kind zwemmen? □ Ja     □ Neen (gelieve zwembandjes mee te geven met uw kind)  

4. Gewicht van het kind: ………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Andere zaken die nuttig kunnen zijn voor de leiding  ……………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en stemt in met alle 

passende maatregelen die de leidingsploeg en EHBO-verantwoordelijke neemt in geval van ziekte of 

ongeval.    

  

Voornaam en naam ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Datum ………………/………………./………………..               Handtekening  

Wij geven hierbij de elektronische identiteitskaart en twee kleefbriefjes van het ziekenfonds. Deze hebben 

we nodig bij de apotheker of ziekenhuisonderzoek.    



Voornaam en naam van het kind:………………………………………………………………………..............................  

  

 

  

Pijn/koorts Dafalgan/paracetamol  
10-15mg/kg - max 4x/d) 

JA/NEE 

 Nurofen (kind -12)  
5-10mg/kg - max 3x/d 

JA/NEE 

 Ibuprofen (kind +12) 
max 3x 400mg/d 

JA/NEE 

Diarree Immodium/loperamide  
max 4x 2mg/d 

JA/NEE 

Maagpijn/misselijkheid Antimetil 
-12j max 4x 1 tablet/d  
+12j max 4x 2 tablet/d 

JA/NEE 

Keelpijn Strepsils Original 
max 8x 1 tablet/d 

JA/NEE 

Hoest/slijmen Lysomucil 2% (kind -12)  
max 30ml/d 

JA/NEE 

 Lysomucil 600 (kind +12)  
1 zakje per dag 

JA/NEE 

 Bronchosedal 
-12j.: max 4x 5ml/d  
+12j.: max 4x 10ml/d 

JA/NEE 

Verstopte neus Nesivine 0,05 % sine conservans 
max 3x 1 verstuiving/d 

JA/NEE 

Jeuk/huidirritatie/ insectenbeten Mitopik crème  
max 3x/d 

JA/NEE 

Verstuikingen Voltaren Emulgel 1%  
+12j.: max 4x/d 

JA/NEE 

 

  

  

Handtekening ouders: ……………………………………………………………………………………………………………………  


