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MEDISCHE FICHE TURNKAMPEN  

 

 
 
 
Deze medische fiche dient om de trainers de noodzakelijke inlichtingen over je kind te 
bezorgen.  
Daarom vragen wij je om, in het belang van je kind, de informatie correct in te vullen. 
De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel bekeken door de hoofdtrainer en 
de trainers binnen de contactbubbel van je kind. 

 
Persoonsgegevens  
 
Naam en voornaam kind:  .....................................................................................................................  
 
Rijksregisternummer:  ...........................................................................................................................  
 
Geboortedatum: ……./………../……….. 
 
Straat + nummer:  .................................................................................................................................  
 
Postcode + gemeente:  .........................................................................................................................  
 
Telefoon / gsm ouder/voogd (1):  ..........................................................................................................  
 
Telefoon / gsm ouder/voogd (2):  ..........................................................................................................  
 
Huisarts 
  
Naam:  ...................................................................................................................................................  
 
Telefoon:  ..............................................................................................................................................  
 
 
Medische gegevens 
 

Is je kind gevaccineerd tegen tetanus: 
 

 ja    neen  
 
Zo ja, wanneer?  

 

Heeft je kind een aandoening (suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie, astma,…), zo ja welke:  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 

 

Moet je kind overdag bepaalde medicijnen* nemen: 
 

 ja    neen 
 
Welke:  ..................................................................................................................................................  
 
Hoe vaak:  .............................................................................................................................................  
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Is je kind allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen: 
 

 ja    neen 
 
Welke:  

 

Mijn kind mag niet deelnemen aan volgende activiteiten om medische redenen:        
 
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen waarmee we rekening moeten houden:   
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  

 

Extra medische info in het kader van de COVID-19 pandemie  
 
Behoort je kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? 
Je kan info vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina (NL en FR versie 
beschikbaar).  
 

 ja    neen 
 
Indien ja, is er toestemming van de huisarts nodig om deel te nemen aan het turnkamp? 
 

 ja    neen 
 
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is 
 

  een lokale arts of spoeddienst in te schakelen  

  rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind  

  mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts.  

 

 
De verantwoordelijkheid van de ouders: 
 

- Je kind niet naar het turnkamp laten gaan in geval van ziekte of mogelijke besmetting.  
- Het is belangrijk om je kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer het ziek wordt tijdens 

de activiteiten 
- Indien je kind besmet is, 2 dagen na het kamp, de turnkamp-organisatie te informeren.  

 
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 de contactbubbels en het niet mixen van 
contactbubbels, de afspraken wanneer je kind ziek wordt tijdens een activiteit,… 
 
Datum: ……./………../……….. 
 
Naam: …………………………………………………….       
 
Handtekening:        
 
 
Bezorg deze medische fiche vóór aanvang van het turnkamp via e-mail gericht aan 
info@turnkampen.be  
 
De organisatie van de turnkampen (GymKa vzw) verwerkt alle verstrekte persoonsgegevens conform de privacywetgeving en 
neemt daarbij de rechten van betrokkenen volgens de privacywetgeving strikt in acht.  
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