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Medische fiche Muzaïekactiviteiten

1. Algemene gegevens

2. Contactpersonen in geval van nood

3. Deelname aan activiteiten

Gelieve de medische fiche te lezen, correct en volledig in te 

vullen en te ondertekenen. Door het invullen en afgeven van 

dit formulier, geef je de toestemming aan Muzaïek om de 

gegevens die je in dit formulier invult te verwerken conform de 

privacyverklaring vermeld op de laatste bladzijde van deze fiche.

(klever mutualiteit)

VOORNAAM 
DEELNEMER

FAMILIENAAM 
DEELNEMER

STRAAT NR + BUS

POSTCODE PLAATS

GEBOORTEDATUM GESLACHT

CONTACTPERSOON 1

VOORNAAM FAMILIENAAM

TELEFOON/GSM RELATIE

CONTACTPERSOON 2

VOORNAAM FAMILIENAAM

TELEFOON/GSM RELATIE

CONTACTGEGEVENS HUISARTS

NAAM HUISARTS TELEFOONNUMMER

Kan je deelnemen aan activiteiten, aangepast aan je leeftijd?

SPORT

SPEL

STAPTOCHTEN

ZWEMMEN

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee
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4. Medische gegevens

BLOEDGROEP (indien gekend)

DATUM LAATSTE TETANUSVACCINATIE

ALLERGIEËN

SPECIAAL DIEET 
(Bv. vegetariër, lactosevrij, bepaalde 
allergieën…)

CHRONISCHE AANDOENINGEN
(Bv. astma, epilepsie, diabetes…)

BEPERKINGEN
(Bv. fysiek, verstandelijk…)

BEPAALDE ZIEKTES OF  
HEELKUNDIGE INGREPEN

KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS

Voeding:

Geneesmiddelen:

Dieren:

Insecten:

Grassen/bomen:

Huisstofmijt

Andere:

Hooikoorts Suikerziekte:

Huidaandoening: Hyperventilatie:

Hartkwaal: Gevoelig voor bloedneuzen

Reuma: Gevoelig voor zonnebrand

Andere:

Wat moet de verantwoordelijke zeker weten over bovenstaande medische info?  
Waar dient rekening mee gehouden te worden? Hoe wordt hier best op gereageerd? 
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Neem je bepaalde medicatie* waarvan de verantwoordelijke op de hoogte dient te zijn? 
Zoja, welke, wanneer, hoe vaak en in welke dosis? Schrijf op de verpakking ook de naam van de deelnemer.

* Wij mogen geen enkele vorm van medicatie toedienen op kamp tenzij deze hier vermeld staat en dit met een doktersvoorschrift.

5. Medicatie

6. Opmerkingen

NAAM WANNEER? HOEVEELHEID?

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

Datum: Handtekening:
(indien minderjarig, handtekening ouder of voogd)

Privacyclausule behorende bij medische fiche
Muzaïek zal deze gegevens enkel verwerken met als bedoeling deelnemers op een zo gepast mogelijke wijze te begeleiden gedurende een 

activiteit alsook adequaat te kunnen reageren op risicosituaties op een activiteit. 

Deze gegevens worden enkel gedeeld met het monitorenteam van de desbetreffende kampweek. Muzaïek verstrekt jouw gegevens indien nodig 

ook aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals bv.  catering, activiteiten, faciliteiten en overnachting (bv. voedselintolerantie).  

Ook ziekenhuizen of artsen kunnen bepaalde gegevens ontvangen, mocht dit noodzakelijk zijn.

De gegevens die je via deze medische fiche verstrekt, vernietigt Muzaïek onmiddellijk na de activiteit. Enkel in het geval van een ongeval, bewaart 

Muzaïek de medische fiche maximaal 1 jaar na het einde van de activiteit (in functie van verzekeringen). 

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw 

persoonsgegevens. Je kan ook steeds je toestemming intrekken. Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Muzaïek, Brugsevaart 136 bus 002, 9030 

Mariakerke), per e-mail (informatie@muzaiek.be) of via telefoon (09/311 67 17).

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be,  

tel +32 2 274 48 00. 


