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Individuele medische fiche 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kleefbriefje mutualiteit 

 

 

Klevertje hier plakken 

 

‒Heeft uw kind bepaalde aandoeningen of problemen zoals epilepsie, astma, diabetes, 

bedwateren, hartkwalen,….?  

Welke aandoening(en): …………………………………………………………………………………….. 

 

Aandachtspunten: …………………………………………………………………………………………… 

 

‒ Heeft uw kind een allergie, zoja welke? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

‒ Neemt uw kind medicatie? Wordt deze thuis of op school gegeven 

(Indien uw kind medicatie moet krijgen tijdens de schooluren, gelieven het attest 

medicatiegebruik (zie bijlage)in te vullen)? 

 

Thuis/school Naam medicatie Tijdstip Hoeveelheid 

    

    

    

    

    

 

‒ Geeft u toestemming om bij hoogdringendheid een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare 

pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen aan uw kind? 

O Ja O Neen 
 

 

‒ Zijn er activiteiten waar uw kind niet mag aan deelnemen? Zoja, welke?  

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

 



‒ Eet uw kind een specifiek dieet? 

 

O Vegetarisch O Halal O Andere:………………………… 

   
 

‒ Geeft u toestemming, indien de behandelende arts het nodig acht, dat er bij uw kind in 

noodsituaties een bloedafname gebeurt? 

O Ja O Neen 

  
 

‒ Geeft u toestemming, indien nodig, om medische verslagen op te vragen aan de 

behandelende artsen van uw kind? 

O Ja O Neen 

  
 

‒ Is uw kind zindelijk? 

O Ja O Neen  

  O Overdag 

O ’s Nachts 

O ……………………………………………………………….. 

 

 

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat 

door te geven aan de begeleiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. 

Hebt u nog vragen of bezorgdheden? 

U kan de sociaal verpleegkundige steeds contacteren op 

sophie.devreese@bulosj.be of 0477/87.20.55 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn 

Indien u nalaat alle inlichtingen te verschaffen betreffende een gekende medische aandoening van uw kind, ontheft dit de 

instelling/school van aansprakelijkheid mocht er zich een ongeval voordoen ten gevolge van deze aandoening. 

 

Naam     Handtekening     Datum 

mailto:sophie.devreese@bulosj.be

