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Medisch attest 
Dit medisch attest moet door de ouders zorgvuldig ingevuld 

worden. Zo kan er rekening gehouden worden met de specifieke 

behoeften en mogelijkheden van het kind tijdens het bivak. 

 

Gelieve bij dit attest twee kleefbriefjes van het ziekenfonds te 

voegen. Die heb je nog altijd nodig voor radiografie of 

laboratoriumonderzoek. Bij het vertrek geef je ook de SISkaart mee 

aan de leiding! 

Identiteit van het kind 
 

Naam: ………………………………………….. Voornaam: ………………………………………….. 

Geboortedatum: ………………………………………….. Geboorteplaats: ………………………………………….. 

Adres: ………………………………….………….……….……………………………..…………………………….. 

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

Telefoon thuis: ………………………………….………….……….……………………………..…………………………….. 

GSM mama: ………………………………………….. GSM papa: ………………………………………….. 

E-mail mama: ………………………………………….. E-mail papa: ………………………………………….. 

    

Wie kunnen we contacteren wanneer de ouders niet te bereiken zijn?  

Naam: ………………………………………….. Telefoon: ………………………………………….. 

Medische gegevens 

Huisarts: ………………………………….………….……….……………………………..…………………………….. 

Telefoon: ………………………………….………….……….……………………………..…………………………….. 

Bloedgroep: ………………………………….………….……….……………………………..…………………………….. 

Is uw kind vlug moe? 

◻ neen; ◻ soms; ◻  ja. 

Kan het deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd? 

◻ neen; ◻  ja. 

Kan uw kind zwemmen? 

◻  neen; ◻  ja, maar met zwembandjes; ◻  ja, helemaal alleen. 

 
Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus? 

◻  neen; ◻  ja in het jaar 

…………………….………………………………………….………………………………………  
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Heeft het kind vroeger ernstige ziekten of heelkundige ingrepen moeten ondergaan? 

◻  neen; ◻  ja, namelijk ………………………………………………………………………………………….… 

Mijn kind lijdt aan: 

◻  suikerziekte;     ◻  slaapwandelen;  

◻  astma;      ◻  hartkwalen;  

◻  epilepsie;      ◻  reuma;  

◻  ADHD/ADD;      ◻  huidaandoeningen;  

◻  hooikoorts;     ◻  een andere aandoening, 

namelijk ..…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Moet hiervoor speciale medicatie of behandeling toegepast worden? 

◻  neen; ◻  ja, namelijk 

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

 
Is het kind bijzonder gevoelig of allergisch voor: 
* bepaalde geneesmiddelen? 

◻  neen; ◻  ja, namelijk voor 

…………………………………………………………………….…………….…. 

* bepaalde stoffen of levensmiddelen? 

◻  neen; ◻  ja, namelijk voor 

…………………………………………………………………….…………….…. 

Laat aan de leiding weten wat er in noodsituaties moet gebeuren. 
 
Volgt uw kind een specifiek dieet? 

◻  neen; ◻  ja, namelijk 

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

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

Heeft uw kind last van bedwateren? 

◻  neen; ◻  soms; ◻  ja 
Moet hiervoor een speciale behandeling toegepast worden? 

◻  neen; ◻ ja, namelijk…………………..…………………………………………………………………………………….. 

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

Heeft uw kind last van wratten? 

◻ neen; ◻ ja 
Moet hiervoor een behandeling toegepast worden? 

◻ neen; ◻ ja, namelijk …………………………………………………………………………….…………….…………….. 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Heeft uw kind in de afgelopen 3 maanden last gehad van luizen? 

◻ neen; ◻ ja, namelijk ………………………………………….. geleden, maar deze ◻ zijn behandeld 

en volledig weg; ◻ worden momenteel behandeld, maar die behandeling is nog bezig;         

◻ worden behandeld, maar mijn kind raakt er niet van af; ◻ ik weet het niet. 
Indien de behandeling nog loopt, waaruit bestaat die dan? …………………………………………….……. 

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

Gelieve aan te geven welke, hoe dikwijls en wanneer. 
 
Moet het kind tijdens het kamp geneesmiddelen innemen? 

◻ neen; ◻ ja, namelijk……………………………………………….……………………………………………………….… 

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

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

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

Gelieve aan te geven welke, hoe dikwijls en hoeveel.  
 

Advies medisch schooltoezicht 
Datum van het laatste geneeskundig schoolonderzoek: ………………………………………………………. 

Waren er opmerkingen in verband met vakantieverblijven? ◻ neen; ◻ ja, namelijk 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

 

Andere inlichtingen 
Ook van deze medische gegevens is de leiding het best op de hoogte: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Toestemming 
 
De leiding mag - behalve EHBO - in principe niet op eigen initiatief medische handelingen 
stellen. Zonder toestemming van de ouders mogen we zelfs geen lichte pijnstillende of 
koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of een aspirine. Door dit 
attest te ondertekenen, geeft u aan de leiding de toestemming een dosis via de apotheek 
vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen zodat we voor 
dergelijke kleine zorgen niet onmiddellijk naar een arts moeten.  
 
Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………………………., 
ouder van ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
geeft toestemming aan zijn minderjarige kind om deel te nemen aan het jaarlijks bivak van 
Chiro Berkenbloesem van 1 tot 10 augustus.  
 
De gegevens die u op dit medisch attest hebt ingevuld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen 
gebruikt door de leiding en eventuele medische dienstverleners, met als enige doel uw kind te helpen. 

 
 
Datum:      Handtekening: 
 
 

Privacy 
Sinds de wet over privacy van mei 2018 moet er specifiek toestemming gegeven worden 
omtrent het nemen van foto’s. Hiervoor vragen wij onderstaande informatie aan te vullen. 
Indien dit niet ingevuld wordt zullen er geen foto’s van uw kind gemaakt worden op bivak. 
 
Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………………………., 
ouder van ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
geeft toestemming om foto’s te nemen van het kind op bivak.  

 
 


