
MEDISHE FICHE 2020 

De Speelveugel 

 
WAAROM EEN MEDISCHE FICHE? 

Deze medische fiche werd opgemaakt conform de coronamaatregelen voor de zomer van 2020.  Zonder deze 

fiche kan uw kind NIET deelnemen aan de activiteiten van het speelplein. 

Deze fiche moet ingediend worden bij de jeugddienst voor het kind start aan de werking.  

Dit kan op volgende manieren: 

1. Mailen naar het mailadres: jeugddienst@koksijde.be 

2. Posten richten het adres Kursaallaan 28, 8670 Koksijde TAV Speelpleinwerking ‘De Speelveugel’ – 

Jeugddienst ‘De Pit’ 

ROL EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDER  

Gelieve er rekening mee te houden dat indien een kind op het speelplein symptomen begint te vertonen 
(snotneus, hoesten, koorts, lusteloosheid, spuwen,...) er direct zal gebeld worden naar de contactpersoon van 
het kind. 

 

 

Er wordt gevraagd om het kind ONMIDDELLIJK te komen ophalen op het speelplein.  

Kinderen worden in de tussentijd opgevangen in een kindvriendelijke quarantainekamer. Er kan contact 
opgenomen worden met een lokale huisarts om verdere stappen te ondernemen. 

 

Om onnodige risico’s te vermijden en om je een prettig en zorgeloze vakantie te waarborgen is het in je eigen 
belang om ons de juiste inlichtingen te verstrekken. 

 

Zieke kinderen worden NIET toegelaten op het speelplein! 

mailto:jeugddienst@koksijde.be
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MEDISCHE GEGEVENS 

Naam + voornaam: ……………………………………………………. 

 

Geslacht:   ○ jongen  ○ meisje 

Bloedgroep:...................................................................................................................................... 

Allergisch aan:.................................................................................................................................... 

 

Ben je gevoelig of allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, stoffen of levensmiddelen? 

Indien ja, voor welke? .................................................................................... 

 

Moet je tijdens de vakantieperiode geneesmiddelen nemen? Indien ja, welke, hoeveel en 

wanneer? 

................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 

 

Andere inlichtingen die belangrijk zijn voor de komende vakantieperiode: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Naam en telefoon huisarts: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CONTACT GEGEVENS OUDERS 

Communiceer duidelijk wat de volgorde van opbellen is. (Lees: Wie kan er het gemakkelijkst opgebeld worden 
en zich het snelst vrijmaken tijdens de dag.) 

 

 Naam, voornaam, relatie tot (hulp)monitor : 

.................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer:......................................................................................................................... 

 Naam, voornaam, relatie tot (hulp)monitor : 

.................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer:......................................................................................................................... 
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Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de boodschap van dit formulier en bevestigt 
de juistheid van de hierboven gegeven inlichtingen. Ik verklaar mij akkoord met het feit dat deze fiche gebruikt 
wordt in het opstellen van het contactenlogboek op speelpleinwerking ‘De Speelveugel’ en dat de jeugddienst 
en hoofdmonitoren deze gegevens zullen gebruiken indien er contact opgenomen moet worden met betrokken 
ouders.  

 

Datum:        Handtekening: 

 


