
 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
Met deze individuele medische steekkaart geeft u alle noodzakelijke inlichtingen  

over uw kind(eren) aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen. 

Chiro Don Bosco 

Hendrik Placestraat 44, 1702 Dilbeek 

OPGELET! 

Breng zeker mee: 

- ISI+-kaart of identiteitskaart 

- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 

Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 

 

 
 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 

Voornaam en familienaam: ………………………………… 
 

Geboortedatum:   ……./….../…..… 
Adres(sen): 

      

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

 
 

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

Telefoonnummer(s): 
 

Tel 1: ……………………………………. 
 

 
Tel 2: ……………………………………. 
Tel 3: …………………………………….  
 

Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... 



 



 

Ter info: 

LIJST VAN AANWEZIGE MEDICATIE OP KAMP 

PIJNSTILLERS 

PARACETAMOL 1 g  

(wit product Dafalgan® Forte) 

Pijn en koorts 

Vanaf 15 jaar: 1 tablet, tot MAX. 4 tabletten per dag, met 

tussen elke inname min. 4 uur 

PARACETAMOL 500 mg  

(wit product Dafalgan®) 

 

Pijn en koorts 

Vanaf 11 jaar (of +/- 35 kg): 1 tot 2 tabletten per keer, tot 

MAX. 6 tabletten per dag, met tussen elke inname min. 4 

uur 

 

BRANDWONDEN 

FLAMMAZINE & NIVEAU HUIDCREME  

Eerstegraads brandwonden: huid is rood, licht gezwollen en pijnlijk 🡪 15 minuten onder koud water houden 🡪 flammazine aanbrengen 

en afdekken met steriel kompres 🡪 dokter 

Tweedegraads brandwonden: huid vertoont blaren, pijnlijk 🡪  15 minuten onder koud water houden 🡪 blaren niet openprikken 🡪 

flammazine aanbrengen en afdekken met steriel kompres 🡪 dokter/spoed 

Derdegraads brandwonden: huid ziet zwart en is ongevoelig 🡪 spoed 

MAAG/DARMKLACHTEN 

RENNIE Zuuroprispingen 

1 à 2 zuigtabletten bij eerste symptomen, tot 8 per dag 

antimetil Buikkrampen, buikpijn, REISZIEKTE 

Vanaf 6 jaar: 1 tablet, 3x/dag 

Vanaf 12 jaar: 2 tabletten, 3x/dag 

IMODIUM Diarree. (stopt diarre maar geneest niet) 

Vanaf 6 jaar: in begin 1 tablet, daarna 1 tablet na elke losse 

stoelgang (max 5 tabletten/dag) 

Volwassenen: in begin 2 tabletten, daarna 1 na elke losse 

stoelgang (max 5 tabletten/dag) 

LOPERAMIDE generisch tegen diarree 

 

  



HOEST/KEELPIJN 

STREPSILS (honing/citroen) 

(Indien + lidocaïne: pas vanaf 12 jaar >< Medica 

keeltabletten mag vanaf 6 jaar…)  

Keelpijn 

Van 5 tot 7 jaar: 1 tablet, 3x/dag 

Van 8 tot 15 jaar: 1 tablet, 4x/dag 

Vanaf 15 jaar: 1 tablet, tot 6x/dag  

SIROXYL (voor VOLWASSENEN) Hoest met slijmen 

Vanaf 15 jaar: 30 ml, 2x/dag 

 

SPIER/KNEUZINGEN 

FLEXIUMGEL 

ALLERGIE/INSECTENBETEN 

MITOPIK  Kalmerend bij insectenbeet en zonnebrand 

3 maal per dag 

MOUSKITO ANTI INSECTENSPRAY preventief 

CETIRIZINE Tegen allergische reactie 

- < 30 kg: 1/2 tablet, 1 x per dag(’s avonds). 

- > 30 kg: 1 tablet, 1 x per dag (’s avonds) of 1/2 tablet, 2 x 

per dag 's morgens en 's avonds 

CETISANDOZ Tegen allergieen 

 

ONTSMETTINGSMIDDELEN 

ISOBETADINE (vloeibaar, gel) Ontsmetting van wonden 

ZUURSTOFWATER Voor vuile wonden  

ONTSMETTINGSALCOHOL  

ONTSMETTINGSALCOHOL VOOR HANDEN  

CEDIUM Ontsmettingsspray voor kleine wonden 

 
 


