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Als je in de groep kinderen of jongeren met een handicap hebt, kan volgende lijst met specifieke vragen 
een interessante of noodzakelijke aanvulling zijn bij de standaardgegevens op de individuele steekkaart.  
Op basis van onderstaande vragen kan je dan zelf een eigen bijkomende steekkaart samenstellen. 

 

Algemene gezondheidstoestand 

er zijn specifieke chronische aandoeningen waaraan onze zoon of dochter lijdt (vb. reuma, migraine) : 

O neen    O ja:...………..………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. 
 

onze zoon of dochter is overgevoelig of allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicatie , dieren of 
andere zaken :   

O neen    O ja :…………..………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. 
 

je kan met onze zoon of dochter bepaalde problemen of beperkingen verwachten in de sociale omgang : 

O neen    O ja :…………..………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. 

 
 

Zelfstandigheid 

 

ons kind kan alleen naar het toilet gaan :     O neen   -   O ja  

ons kind kiest zijn/haar kleren zelf : O neen  -   O ja 

ons kind kan lezen/schrijven :  O neen   -   O ja 

ons kind kan zwemmen : O neen   -   O ja 

ons kind kan fietsen : O neen   -   O ja 

ons kind kan in groep het openbaar vervoer gebruiken : O neen   -   O ja 

 

 

 

 

 

aanvullende info bij akabe 
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Hieronder staan een aantal zelfredzaamheidshandelingen. Gelieve aan te kruisen of uw zoon/dochter deze 
handelingen al dan niet zelfstandig kan. Onder zelfstandig verstaan we volledig zelfstandig, dwz: er moet 
niemand in de buurt zijn, zelfs niet om een oogje in het zeil te houden of om te controleren of het goed is 
gedaan. Indien niet volledig zelfstandig, gelieve dan aan te geven welke hulp uw zoon/dochter nodig heeft 
(vb. toezicht: je moet er bij blijven en controleren; je moet concrete instructies geven; samen doen;...)  

 Zelfstandig Heeft hulp nodig, namelijk 
zich wassen 

 

  

bagage in- en 
uitpakken 

 

  

douche nemen 

 

  

aan- en uitkleden 

 

 

 

 

tanden poetsen 

 

 

 

 

regelmatig 
verversen van kledij 

 

  

kledij aanpassen aan 
het weer 

 

  

eten 

 

  

toilet en menstruele 
hygiëne 

 

  

met geld omgaan 

 

 

 

 

andere  

 

 

onze zoon of dochter beschikt over een : 

Lijnabonnement    O neen   -   O ja treinabonnement    O neen   -   O ja  

kortingskaart voor De Lijn    O neen   -   O ja  kortingskaart voor de trein   O neen   -   O ja  

begeleiderskaart voor De Lijn    O neen   -   O ja  begeleiderskaart voor de trein    O neen   -   O ja  
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Maaltijden 

Welke hulp zou moeten worden voorzien bij de maaltijden? 

Boterhammen smeren, drank inschenken, snijden van vlees, soep eten :…………………………………………………… 

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

onze zoon of dochter kan helpen bij tafeldekken :  O neen   -   O ja 

onze zoon of dochter kan helpen bij afruimen : O neen   -   O ja 

onze zoon of dochter kan helpen bij het afwassen : O neen   -   O ja 

 

onze zoon of dochter  heeft bepaalde eetgewoonten :   

O neen    O ja :…………..………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. 
 

onze zoon of dochter  mag bepaalde voedingsmiddelen om gezondheidsredenen absoluut niet eten : 

O neen    O ja :…………..………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. 
 

onze zoon of dochter weet wanneer hij/zij voldoende heeft gegeten :  

O ja 

O neen, je kan zeggen dat ons kind niets meer bij krijgt als : ………………………………………………….… 

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

Slapen 

onze zoon of dochter heeft bepaalde slaapgewoonten :   

O neen    O ja : 

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

onze zoon of dochter is het gewend om met andere kinderen in dezelfde ruimte te slapen : 

O neen    O ja 

 

onze zoon of dochter plast ’s nachts soms in bed :  

O neen    O ja 

 

het normale slaapuur van onze zoon of dochter : 
………………………………….……………………………………………………………… 

aantal uur slaap per nacht dat onze zoon of dochter nodig heeft : 
……………….…………………………………………………………………………………  
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we verwachten ’s nachts problemen met onze zoon of dochter (vb. lawaai maken, rondlopen, anderen 
opzoeken, masturbatie, ...) : 

O neen    O ja:…………..………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. 
 

 

Medisch - hygiëne 

maten van onze zoon of dochter; gewicht:……..………lengte: ………..…… 

te verwachten reactie van onze zoon of dochter bij doktersbezoek :  

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

 

onze zoon of dochter maakt gemakkelijk koorts :  O neen    O ja 

vanaf welke temperatuur spreken wij van koorts: : ……………… 

volgende symptomen zijn kenmerkend voor onze zoon of dochter bij een opstekende ziekte :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

onze zoon of dochter gebruikt aangepast materiaal om met fysieke beperkingen om te gaan  

(vb. orthopedische schoenen, rolwagen, beugels, steunzolen) : 

O neen  O ja : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

onze zoon of dochter draagt een bril/lenzen :     O neen    O ja 

 

voor jongens: ons kind scheert zich regelmatig :   O neen    O ja 

voor meisjes: we verwachten dat ons kind ongesteld zal zijn tijdens het kamp :    O neen    O ja 

 

specifieke opmerkingen ivm.  lichaamsverzorging (vb. zonneallergie, speciale zeep nodig, huidverzorging, 
...) :  

O neen    O ja, volgende: .…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Er zijn in het verleden al heelkundige ingrepen gebeurd :  

O neen    O ja    zo ja: wanneer en welke:  …………………………………………………………….……………………………………… 

 

onze zoon of dochter is al eens verdoofd geweest : O neen    O ja:  O plaatselijk  -  O volledig 

 

Een toestemming vragen of geven voor dringende operaties is niet relevant aangezien deze inschatting bij 
levensbedreiging de volle verantwoordelijkheid is van medisch deskundigen.  
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Varia 

 

er zijn bepaalde thema’s die op kamp niet ter sprake mogen komen omdat ze onze zoon of dochter zouden 
verwarren of beangstigen :  O neen    O ja :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

onze zoon of dochter kan heimwee hebben tijdens het kamp :  

O neen    O ja – leiding kan hiermee zo omgaan : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

onze zoon of dochter gebruikt bepaalde non-verbale vormen van communicatie om iets duidelijk te maken : 

O neen    O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

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

 

onze zoon of dochter is te vertrouwen met vuur :    

O neen    O ja 

 

onze zoon of dochter heeft soms de intentie om weg te lopen of zich te verwijderen van de groep : 

O neen    O ja 

 

onze zoon of dochter is bang van dieren :       

O neen    O ja, van deze:  ……………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

onze zoon of dochter mag alcohol drinken :  

O neen    O ja; welke, beperkt tot : ……………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Bij leden die verblijven in een instelling kan het moeilijk zijn om deze formulieren door ouders of voogd te 
laten invullen; in dat geval kan ook een opvoeder de gegevens invullen en zijn/haar functie noteren bij de 
handtekening op de individuele steekkaart. 

 


