
 

MEDISCHE FICHE 
  
(GELIEVE DEZE PAGINA AF TE DRUKKEN en af te geven  bij het inchecken, a.u.b.) 
 
Beste ouders, 
 
Om een optimale begeleiding van uw dochter tijdens de basketstage te garanderen, is het noodzakelijk dat we 
over voldoende medische informatie beschikken. Daarom vragen we u beleefd om de fiche zorgvuldig in te vullen 
en het document bij vertrek aan de ploegverantwoordelijke te overhandigen.  
 
Deze informatie zal uiteraard met de grootste discretie worden behandeld en dient louter voor het welzijn van uw 
dochter. 
 
Identiteit van de deelnemer 
Naam en voornaam:  ......................................................................... 
geboortedatum:  ................................................................................ 
adres:  ............................................................................................... 
tel.:  .................................................................................................... 
naam en telefoonnummer huisarts:  .........................................................................................  
   
Indien er zich tijdens de basketstage een noodsituatie voordoet, welke persoon mag men contacteren? 
naam:  ......................................................................................................................................  
relatie tot de deelnemer:  ..........................................................................................................  
tel.:  ...........................................................................................................................................  
 

 
controlekader voor MEDICATIE 
  
Moet uw dochter tijdens de basketstage geneesmiddelen innemen? JA / NEEN 
Zo ja, welke:  ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................... Wanneer en hoeveel:  .........  
 
           
 

 periode   ZO  MA  DI  WO  DO  VR  ZA 
 

 
 VM         

 

 
 NM         

 

 
 AV         

 

           
 
Zijn er producten , medicatie die uw dochter NIET mag gebruiken ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Bloedgroep:  .........................................................  

  Basketclub Dames Leuven V.Z.W. 
 Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee 



Zijn er ziekten te melden? 
 astma: JA / NEEN   
 suikerziekte: JA / NEEN   
 epilepsie: JA / NEEN  
 hartaandoeningen: JA / NEEN  
 huidaandoeningen: JA / NEEN 
 andere:     

 
Lijdt uw kind aan: 
 ADHD: JA / NEEN   
 bedwateren: JA / NEEN   
 slaapwandelen: JA / NEEN   
 luidop dromen: JA / NEEN   
 allergie:  JA / NEEN, zo ja welke? 

  
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (klem)? JA / NEEN  
datum van de laatste inspuiting: ...............................................................................................  
 
Mag uw dochter gaan zwemmen ?..................................................... 
Kan uw dochter zelfstandig zonder zwembandjes zwemmen ?........................ 
(Zo niet, gelieve dan zwembandjes in de bagage te voorzien) 
 
Andere belangrijke medische mededelingen waarmee rekening dient gehouden te worden? 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Kleef hier 1strookje van het ziekenfonds.  
(nog steeds nodig bij bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, radiografie,..) 
Vergeet ook de SIS-kaart niet mee te geven, nodig bij de apotheek. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij, ouders van  ................................................................................................................  
bevestigen de juistheid en de volledigheid van de hierboven gegeven inlichtingen. 
 
Datum:  
Handtekening ouder(s) 

  

Verklaring van niet-besmetting 

Ik, ondergetekende, verklaar dat  ……………………………………………………………………………… 
geboren op …………………………………te …………………………………. gedurende de laatste 3 weken niet 
geleden heeft aan een besmettelijke ziekte (bof, waterpokken, …) 

Ik stem in met elke medische of heelkundige tussenkomst, dringend geacht door de behandelende arts. 

Te …………………..      Datum …………………………… Handtekening ouder(s) 


