
Medische fiche 
V.K. VELDKANTEVA’S  
 

MEDISCHE FICHE VAN:        Foto: 

Naam: ______________________________     

Voornaam: __________________________ 

 

Adres:  Straat:  _________________________nr. :________ 

  Postcode: _________ Woonplaats: ______________ 

 

Bloedgroep :____ / niet gekend 

 

In noodgeval waarschuwen: 

1) Naam:______________________________________________ 

Tel. / GSM: __________________________________________ 

 

2) Naam:______________________________________________ 

Tel. / GSM: __________________________________________ 

 

Huisarts: Naam:____________________________________________ 

  Straat:_______________________________ nr:__________ 

  Postcode:______ Woonplaats: ________________________ 

Tel. / GSM: __________________________________________ 

 

Belangrijke informatie i.v.m. de gezondheidstoestand van uw kind (deze informatie blijft vertrouwelijk) 

 

Aandoeningen: 0 Diabetes   0 Epilepsie 

   0 Hyperventilatie  0 Astma 

   0 Allergie voor ____________________________________________ 

   0 Andere ________________________________________________ 

Indien uw kind permanent medicatie neemt: 

Welke medicatie moet het nemen: ______________________________________________ 

Welke medicatie mag het niet toegediend krijgen: __________________________________ 

 

Indien uw kind zich aanbiedt met hoofdpijn, welke van volgende pijnstillers mag het innemen?  

0 Nurofen  0 Dafalgan 500mg 

 

Indien een dringende medische ingreep vereist is, en wij, de ouders niet bereikbaar zijn, 

geven wij de club toestemming om onze dochter te laten behandelen in het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis. 
        Handtekening van de ouder(s) of voogd 

 

        ___________________________ 

 

Grimbergen, …../……./201. 

 

 

Indien mogelijk 



Medische fiche 
V.K. VELDKANTEVA’S  
 

Aan de ouders van onze jeugdspeelsters 

Betreft: Medische inlichtingenfiche 

 

Beste ouders, 

 

Om uw dochter beter te kunnen opvolgen en bij te staan bij mogelijke medische problemen 

tijdens de voetbaluren, verzoeken wij u vriendelijk om bijgevoegde medische fiche in te 

vullen en onder gesloten enveloppe met uw dochter terug mee te geven. 

Gelieve de naam van uw kind te vermelden op de voorzijde en te bezorgen aan een 

clubverantwoordelijke. 

 

Het spreekt voor zich dat deze informatie binnen de club gehouden wordt. 

 

Indien u nog vragen hebt, kan u steeds de clubverantwoordelijke contacteren. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten 

 

Het bestuur van de Veldkanteva’s 

 

 

 

Handtekening: __________________________________ 

 

Ouders van speelster, _______________________________(speelster) 

 

P.S.  Deze vraag wordt gesteld om uw dochter medisch en fysisch nog beter te kunnen begeleiden, 

zodoende kunnen we onze trainers op de hoogte brengen van de eventuele fysische 

problemen bij je dochter. De trainers kunnen hiermee dan ook rekening houden. We hopen 

tevens dat jullie ons op de hoogte houden van sociaal-maatschappelijke problemen bij onze 

speelsters.  


