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Clubweekend 2022   
2 tem 4 september 

Hageland United vzw 

info@hagelandunited.be 

www.hagelandunited.be 

Medische fiche 

Binnenkort neem je deel aan ons clubweekend, daarom vragen we jou om deze medische fiche in te 

vullen. In deze fiche vragen we enkele gegevens op die belangrijk zijn om vooraf te weten of om goed te 

kunnen reageren bij ziekte of een ongelukje. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel ter 

beschikking gesteld van de verantwoordelijken van het clubweekend. Na de activiteit wordt deze 

medische fiche vernietigd. 

Deelnemer 

Naam:  

Voornaam: 

Geboortedatum:                 /            /  

Contactpersoon bij ziekte of ongeval 

Contactpersoon 1: 

Naam: 

Voornaam: 

GSM:         /  

Contactpersoon 2: 

Naam: 

Voornaam: 

GSM:         /  

Voeding 

Volg je een speciaal dieet? (allergieën, vegetariër, lactose-/ glutenintolerant, geen varkensvlees, ...) 

Allergieën 

Heb je andere allergieën dan deze voor voeding? Allemaal vermelden aub (medicatie, insecten, dieren, …) 

Ja Neen 

Ja Neen 
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Opmerkingen en Handtekening 

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die je graag wilt meedelen? 

Gelieve deze medische fiche te lezen, correct en volledig in te vullen en te ondertekenen. 

Datum: 

Naam:        Handtekening: 

Bezorg deze medische fiche terug aan de verantwoordelijke. 

Inge Kenis 

Inge.kenis@hagelandunited.be 

0473/ 54 13 44 

Medicatie 

Moet de deelnemer medicatie nemen tijdens het clubweekend? Zo ja, welke, frequentie en dosis. 

Medicatie  (Naam) Dosis  (Hoeveelheid) Frequentie  (Wanneer) 

   

   

   

   

   

(Gelieve de nodige medicatie te voorzien en af te geven bij aanvang van het clubweekend, vermeld de naam op de verpakking.) 

Mag de deelnemer bij koorts of pijn paracetamol krijgen tijdens het 

clubweekend? Indien ja, welke dosis en frequentie? 

Heeft de deelnemer nood aan extra zorg? (Kiné-oefeningen, ADHD, bedwateren, slaapwandelen, …) 

Ja Neen 

Ja Neen 

Zorg Ja Neen 

Ja Neen Kan de deelnemer zijn/haar medicatie zelf op een verantwoordelijke manier 

bijhouden en toedienen? 


