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Ruysschaert Language Academy 

Medische Fiche 
 

Uiteraard wil iedereen kunnen deelnemen aan onze cursussen, maar we willen dat wel veilig kunnen doen. Elke 
ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee te laten gaan op cursus.  
 

• Wie ziek is of ziek is geweest in de 5 dagen voor de cursus kan helaas niet deelnemen, enerzijds omdat je 
anderen kan besmetten (ongeacht het over COVID 19 gaat of niet), anderzijds heb je een verzwakt 
immuunsysteem waardoor je zelf ook vatbaarder bent voor ziekte.  

• Voor deelnemers die tot risicogroepen behoren is deelname enkel toegelaten mits toestemming van de 
ouders, en in sommige gevallen zelfs de huisarts.   
 

□   Ik verklaar dat mijn zoon/dochter geen symptomen heeft van het coronavirus (COVID-19). 

 
De gezondheidsinformatie over je kind is dit jaar extra belangrijk.  
We vragen daarom om deze medische fiche ingevuld af te geven bij aankomst op de cursus. 
 

Contactgegevens 

Naam & voornaam kind:  ................................................................................................................................................ 
 
Adres & gemeente: ................................................................................................................................................ 
 
Telefoon/GSM ouders: ............................................................................................................................................... 
 
Wie contacteren we bij een noodgeval?  
Naam en telefoon: ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Medische gegevens 

Gegevens van je huisarts 

Naam:    ................................................................................................................................................ 
 
Telefoon:  ................................................................................................................................................ 
 
Adres:   ................................................................................................................................................ 
 

Aandachtspunten 

Zijn er aandachtspunten waarmee we rekening moeten houden? (bv. vlug moe, slaapwandelen, …) 
Zijn er ziektes te melden? (bv. astma, suikerziekte, epilepsie, hartziekten, …) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Algemeen 

• Voor kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag 
prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg) wordt geadviseerd niet 
naar onze cursus te gaan.  

• Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie: te overleggen met 
behandelende arts.  

• Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen: te overleggen met behandelende arts .  

• Kinderen met een chronische ziekte die naar onze cursus mogen gaan moeten uiteraard, net zoals de rest van 
de bevolking, de richtlijnen rond hygiëne, afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik (volgens leeftijd), zoals 
aangegeven door de nationale veiligheidsraad strikt opvolgen.  

• Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/ naar 
school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen. Van zodra iemand van het gezin 
ziektesymptomen vertoont moet een arts gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd 
worden. 

 
 

Moet je geneesmiddelen innemen? 
 □ Ja 
 □ Nee 
 
Werd je gevaccineerd tegen tetanus (klem)? 

□ Ja, in welk jaar:              …………………………………………………………………………………………………………………… 
 □ Nee 
 

Wat is je bloedgroep? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Heb je allergieën? (bv. geneesmiddelen, bepaalde stoffen of levensmiddelen, insectenbeten, …) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Andere inlichtingen of opmerkingen? (bv. kan of mag niet zwemmen, …) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Datum en handtekening, 


