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NOTA 

Toevoeging medische fiche 
Datum: 3 juni 2020 

Je hoeft voor dit werkjaar geen nieuwe medische fiches te gaan ontwikkelen etc. De fiche zoals je ze ook 

de voorbije jaren gebruikte, is absoluut goed om te gebruiken, al kan je daar best wel nog volgende 

zaken aan toevoegen.  

1 Aanduiding of een deelnemer tot een risicogroep behoort 

Laat een ouder of voogd op je medische fiche aanduiden of de deelnemer tot een risicogroep behoort 

en/of er sprake is van een chronische aandoening. Je hoeft hierin zelf geen expert te zijn, ouders zijn zelf 

op de hoogte wat van toepassing is voor hun kinderen. Geef hen de lijst die je via de link kan vinden 

zodat je zelf niet moeten oordelen. Ouders die twijfelen zullen contact opnemen met de huisarts, dat is 

ook de meest logische en veilige manier van inschatting. Je hoeft zelf die inschatting dus zeker niet te 

maken. 

Kinderen die een chronische ziekte hebben die onder controle is m.b.v. medicatie mogen ook mee mits 

toestemming van de ouders. Ook hier kan bij twijfel de huisarts geraadpleegd worden. 

Je hoeft geen bewijzen op te vragen van toestemmingen (dat kan maar, we wijzen hier vooral op 

verantwoordelijkheid van ouders: als men dit tekent, heeft men de juiste info gegeven). Je moet dus ook 

zelf niet nog eens vragen naar welke risicogroepen, welke aandoening, … Ouders gaan dat normaal al op 

de medische fiche hebben gezet en indien ze zich zorgen maken over bepaalde dingen nemen ze 

waarschijnlijk wel proactief contact met je op.  

Zet deze vraag niet enkel op de medische fiche voor de leden maar voor alle deelnemers, dus ook de 

kookploeg, leidingsploeg etc. Stel dat een arts ter plaatse moet komen of je moet naar het ziekenhuis 

(ook al gaat het niet om COVID-19), is een minima aan medische info altijd handig.  

Je voegt dus volgende vraag toe aan je bestaande medische fiche of neemt deze op in een formulier als 

je er geen hebt: 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?  

(Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via www.ksa.be/corona-kampen.) 

 Ja      Neen  

 

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

 Ja      Neen  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
http://www.ksa.be/corona-kampen
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2 Toestemming ouders om als organisatie snel te schakelen indien nodig 

 

Je kan als organisator aan de ouder toestemming vragen om indien het snel moet gaan, zelf contact op 
te nemen met de huisarts van de deelnemer en ook vragen of het toegelaten is om minimale medicatie 
toe te dienen bij koorts of pijn.  
Dat mag niet zonder toestemming, dus vraag ook dat vooraf via je medische fiche.  

Je voegt dus volgende vraag toe aan je bestaande medische fiche: 

 

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

3 De rol en verantwoordelijkheid van ouders 

Maak in je communicatie duidelijk naar ouders dat zij verantwoordelijkheid dragen in dit verhaal. Het 

gaat o.a. over:  

- het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen (hierover vind je meer in het 

stappenplan + noodprocedure)  

- het belang om een kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is tijdens het 

aanbod 

- respecteren van bubbels voor, tijdens en na het aanbod  

- indien kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan een aanbod laat dit dan aan de 

organisatoren weten 

- ook met betrekking tot het advies om kinderen en jongeren bij voorkeur slecht aan 1 

weekaanbod te laten deelnemen is er grote verantwoordelijkheid bij de ouders 

Laat hen dit bewuste engagement ook op papier zetten in de medische fiche.  

Je voegt dus volgende toe aan je bestaande medische fiche: 

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… 
 


