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Poolshoogte
❖ ZATERDAG 26 JUNI – SCAFETTI 11U-23U
Dit jaar zijn zowel de spaghettilovers als cafégangers welkom. De jins dienen u graag
de lekkerste spaghetti op, met veel liefde bereid! Geen honger? Geen probleem! Kom
gerust enkel iets drinken.
❖ DINSDAG 13 JULI – KAMPAFWAS 10U – 17U
Jong-gidsen, gidsen en jins worden aan het lokaal verwacht om te komen helpen al ons
bestek, borden en bekers kamp-klaar te maken. Hoe meer handen, hoe sneller het werk
gedaan is. Met een leuk muziekje en veel kameraden, wordt het gegarandeerd super
leuk!
❖ DONDERDAG 15 JULI – BALKEN INLADEN 19U – 21U
Vandaag verzachten we het werk al van de volgende dag en laden we de balken al in
op de camion. Jong-gidsen, gidsen en jins zijn zeer welkom om mee de leiding te komen
helpen.
❖ VRIJDAG 16 JULI – CAMION INLADEN 10U – 17U
Alles wat we nodig hebben op kamp, wordt vandaag ingeladen op de camion. Laatste
kans voor jong-gidsen en gidsen om hun leiding nog te zien voor ze de volgende dag
op voorwacht vertrekken. Jins mogen natuurlijk ook komen helpen!
❖ ZATERDAG 17 JULI – BEGIN VOORWACHT
De leiding en jins vertrekken vandaag naar het kampterrein om de volgende 4 dagen
alle tenten op te zetten, hudo’s te scheppen etc. zodat het kamp klaar is om jullie, de
leden op te vangen!
❖ WOENSDAG 21 JULI – VERTREK OP KAMP!
Joepie, vandaag vertrekken de kabouters tot en met de gidsen op kamp naar Geel!
Welkomstdag zal jammer genoeg nog steeds niet zoals vroeger doorgaan, maar
gelukkig zitten we zoals vorig jaar niet ver van huis! Kabouters en joka’s mogen
afgezet worden tussen 10u30 en 11u30. Jogi’s en gidsen mogen afgezet worden
tussen 9u30 en 10u30!
❖ MAANDAG 26 JULI – KAPOENEN OP KAMP!
De kapoenen worden vandaag verwelkomt om 11u op ons kampterrein om 5 dagen
vol plezier te beleven!
❖ ZATERDAG 31 JULI – TERUG NAAR HUIS
Ons spectaculair leuk kamp is alweer afgelopen. Leden zullen met de bus terug naar
het lokaal keren waar ze door de ouders opgehaald kunnen worden. Kapoenen en
kabouters zullen rond 10u vertrekken vanaf het kampterrein naar huis. Joka’s, jogi’s,
gidsen en jins zullen om 14u vertrekken. Hun bagage zit op de camion die onze bussen
achterna komt. Op facebook zullen updates gepost worden wanneer de bussen en de
camion ongeveer aan zullen komen!

❖ ZONDAG 12 SEPTEMBER – OVERGANG 10U – 17U
Ga je naar een tak hogerop of blijf je nog een jaartje in dezelfde? Maakt niet uit, het
wordt leuk! Kom je nieuwe leidingsploeg te weten!
❖ VRIJDAG 17 SEPTEMBER – QUIZ
Meer info volgt!
❖ ZONDAG 19 SEPTEMBER – EERSTE VERGADERING 14U – 17U
Leer je nieuwe leiding en tak beter kennen op de eerste vergadering van het nieuwe
scoutsjaar! We kijken er naar uit!

Kampgeld
Gaat je dochter mee op kamp? De inschrijving is pas afgerond als het
inschrijvingsgeld overgeschreven is op onze rekening en dit ten laatste op 20 juni
2021.
Hoeveel moeten jullie juist betalen?
➢
Kapoenen: €80

➢

Kabouter, joka, jonggids, gids & jin: €120

Rekeningnummer: 733-2490316-65 IBAN: BE18 7332 4903 1665
Mededeling: Naam lid, tak, kamp 2020
Vb.: ‘Tanja Dexters, joka, kamp 2020’

Opmerking!
➢

Het kamp moet via overschrijving betaald worden!

➢

Als je zus ook mee op kamp gaat, betaalt zij €10 minder.

Zo veel?
In deze moderne tijden zijn er ook een aantal manieren om wat van jullie
inschrijvingsgeld te recupereren. Met dit handig schema kom je direct tot de
relevantste informatie!
Indien er financiële problemen zijn, twijfel dan niet om contact op te nemen met
de groepsleiding!
Heeft u kinderen?

Ja! ☺

Neen 

Jonger dan 12 jaar?

Ja

Wat moet je doen?
Niets! Na het kamp laten wij de
gemeente weten wie er allemaal mee
geweest is. De gemeente stuurt dan het
volgende jaar, zo rond de tijd van die
ingewikkelde belastingbrieven, een
fiscaal attest op die je bij je
belastingbrief kan steken.

Neen

Wat moet je doen?
Ga je even informeren bij uw
ziekenfonds. In de meeste gevallen
krijg je een formulier dat door de
leiding ingevuld moet worden. Nadien
krijg je dan een bepaald bedrag
teruggestort.

Op kamp met Gidsen Sint-Katrien in
tijden van corona
Hoe we de maatregelen toepassen op kamp (2021)

Beste ouders,
Vanaf we het goede nieuws kregen dat de kampen weer mochten doorgaan, zijn we zo snel
mogelijk aan de slag gegaan om voor jullie deugnieten een geweldig, maar toch nog veilig
kamp te creëren. In het volgende document geven wij weer hoe wij het kamp van 2021
voor ogen hebben. Dit is gebaseerd op de richtlijnen van de overheid en de extra
informatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Het kamp zal duidelijk niet zoals andere jaren verlopen, maar onze sterke leidingsploeg zal
er alles aan doen om er toch een onvergetelijk kamp van te maken!
Voor meer vragen kan u gerust terecht bij groepsleiding@gidsensintkatrien.be.
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Algemeen
Contactbubbels

Een contactbubbel is een groepering van 100 kinderen die enkel met elkaar in contact
mogen komen. Dit jaar zijn de bubbels exclusief leiding. Dit zorgt ervoor dat wij onze
scouts net in twee kunnen delen. De eerste bubbel bestaat uit onze jongste takken;
kapoenen, kabouters en joka’s. De tweede bubbel zijn de oudsten; jonggidsen, gidsen en
jins. Desondanks de leiding niet inclusief de telling van het aantal deelnemers van de
bubbel behoort, wilt natuurlijk niet zeggen dat zij van de ene naar de andere bubbel
mogen gaan. Leiding wordt bij de bubbel van haar tak gezet en zal dus ook haar afstand
van de andere bubbel moeten bewaren.

Contactenlogboek

Op kamp wordt per bubbel een logboek bijgehouden waarin ieder contactmoment met
iemand buiten de bubbel wordt genoteerd. Dit contactenlogboek zal in geval van
besmetting, tijdens of na het kamp (maar hopelijk niet hihi), nodig zijn om door te geven
aan het contact tracering center zodat zij kunnen zien welke personen mogelijk risico
lopen.

Op kamp
Wie mag mee?
Indien je dochter
ziekteverschijnselen
zekerheid is, vragen
eerst langs de dokter

binnen de drie dagen voor de start van het kamp geen
vertoont, mag ze zonder problemen mee. Indien er toch geen
wij u vriendelijk om uw dochter eventueel later te brengen of nog
te gaan.

Wijzelf vinden een zelftest voor het kamp geen slecht idee, maar we leggen hier geen
verplichting toe op.
De eindbeslissing ligt bij de ouders, maar we vragen toch om hier met zekere
voorzichtigheid mee om te springen aangezien dit mee het kamp van andere kinderen zou
kunnen bepalen.

Naar kamp
Ook dit jaar zal er gewerkt worden met een kiss & ride-systeem. De uren volgen later.

Dagorde van de groep
Op kamp zijn er verschillende rituelen op een dag om de structuur te bewaren en een
groepsgevoel te creëren. Wij hebben deze zo veel mogelijk proberen over te nemen,
lettend op de veiligheids- en hygiënevoorschriften, om een zo groot mogelijk kampgevoel
te bewaren.

Formatie
De formatie zal op een aangepaste wijze doorgaan. Leden zullen nog steeds in uniform de
vlag groeten, met de liederen erbij. Een verandering hierbij zal zijn dat de verschillende
takken niet naast elkaar rijen vormen.Elke tak zal apart staan, met genoeg afstand van de
andere bubbel. Zo behouden we onze geliefde formatie en creëren we toch het gevoel om
allemaal samen te zijn, alleen dan met de uitzondering dat we op een veilige afstand van
elkaar verwijderd zijn.
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Kampdans

De leden zullen het dansje aangeleerd krijgen op hetzelfde moment, alleen in de eigen
bubbel met genoeg afstand van de andere bubbel.

Toneeltje
Het toneeltje zal dit jaar op een gelijke wijze gebeuren als de kampdans, waarbij er plaats
wordt voorzien om de verschillende leden per bubbel te verzamelen op genoeg afstand van
elkaar zodat ze wel op hetzelfde moment het toneeltje kunnen volgen.

Inspectie
In deze tijden waar hygiëne hoog in het vaandel wordt gedragen is de inspectie niet weg te
denken. Deze zal dit jaar niet enkel het proper achterlaten van de slaap- en eetplek
inhouden, maar ook het ontsmetten van alle contactoppervlakken (tentpalen, eettafels,
…). De inspectie zal elke dag door een andere leidingsploeg van de bubbel worden
gehouden.

Avondsluiting

Het avondlied zal binnen de bubbels gebeuren op hetzelfde moment, zodat we samen de
dag kunnen afsluiten.

Belangrijke dagen
Tweedaagse/dagtocht

De tweedaagse mag dit jaar weer doorgaan onder voorwaarde dat er weer begeleiding
meegaat (+18-jarigen). Tijdens deze wandeldag(en) mogen leden niet in contact komen
met externen, dus vergeet zeker geen mondmaskers mee te geven aan je dochter. Het
slapen kan dit jaar ook weer op een andere plek, dit wordt door de leiding tijdens de
voorbereidingen van het kamp geregeld.

Nachtspel/schriktocht
Er zal een avondspel worden voorzien per bubbel.

Bezinning
De bezinning zal dit jaar doorgaan per tak. Het doel van de bezinning is om leden bewust
te maken van maatschappelijke belangen en taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.

Groepsdag en ‘fuif’

Deze zullen weer kunnen doorgaan, met inachtneming van de bubbels.

Totem- en beloftedag
Hier proberen we ons zo veel mogelijk te houden aan de vaste structuur en proberen we te
zorgen voor een zo normaal mogelijke gang van zaken. Hierbij zullen opdrachten met
externen echter worden vermeden en zullen er voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Kampvuur
Het grote kampvuur zal doorgaan waarbij de bubbels worden gescheiden. Op deze dag
(30/07) zouden er eventuele versoepelingen worden doorgevoerd waarbij jeugdkampen in
bubbels van 200 zouden mogen doorgaan. Indien dit het geval is, kunnen wij deze avond
met ons allen samen houden.
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Opruim

De taken worden per bubbel verdeeld. Indien de nieuwe maatregelen zouden zijn
doorgevoerd, wordt de opruim ook met iedereen gedaan.

Werking binnen de contactbubbel
Activiteiten
Alle activiteiten gebeuren binnen de tak. Iedereen krijgt een eigen, duidelijk afgebakende
speelzone zodat de kans op contact met de andere bubbel zo laag mogelijk blijft. Tijdens
de spelen wordt het lichamelijk contact beperkt tot een minimum.
Het spelprogramma zal niet te zwaar zijn zodat de leden niet te vermoeid geraken. Dit
met oog op het behouden van een goed immuunsysteem. Een gezonde geest in een gezond
lichaam!

Wassen
Op kamp wassen wij ons altijd door gebruik van de befaamde ‘blauwe kommetjes’. Deze
zullen op voorhand worden verdeeld per bubbel.
Er is telkens maar een bubbel die zich kan wassen. Hiervoor is een duidelijk wasschema
voorzien, zodat er geen overlappingen kunnen gebeuren.

Eten en koken

De jongste takken (bubbel 1) krijgen hun eten van de fourage. Deze zal met liefde de
gerechten klaarmaken met mondmasker en handschoenen. Er zijn telkens twee vaste
fourageleden die het eten komen brengen. De eigen leiding schept het eten uit.
De oudste takken maken hun eten zoals normaal aangezien ze allemaal tot dezelfde bubbel
behoren.
Tijdens zowel het eten als het koken zal een grotere focus liggen op de hygiëne
(bijvoorbeeld: tafels vaak afwassen en ontsmetten, afwassen met warm water en vloeibare
zeep, …).
Er is normaal gezien ook de traditie van het uitnodigen waarbij elke patrouille een x-aantal
leiding van andere takken kan uitnodigen om bij hun te komen eten. Dit zal weer kunnen,
binnen de bubbel natuurlijk.

Hudo
Er zal voor elke bubbel een aparte hudo ter beschikking staan. Zo proberen wij het contact
tussen de bubbels te vermijden. Elk hudostation krijgt verder ook nog een eigen wastafel
zodat leden zowel voor als na het gebruik van de hudo hun handen kunnen wassen.

Naar huis

De regeling om naar huis te gaan is gelijkaardig aan die van alle andere jaren. Leden zullen
met de bus naar huis gaan, dit per bubbel. Alle +12-jarigen zijn verplicht om een
mondmasker te dragen op de bus. Vergeet er dus zeker geen mee te geven.
Wij zijn in overleg met de gemeente om jullie toch te kunnen ontvangen aan de lokalen de
31e juli. Indien er iets definitief vaststaat, laten we jullie dit zo snel mogelijk weten.

Op kamp met Gidsen Sint-Katrien in tijden van corona
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Extra info rond veiligheids- en hygiëne voorschriften
Gemeenschappelijk materiaal
Op voorhand proberen wij al zo goed mogelijk al het materiaal per bubbel te verdelen,
zodat materiaal niet doorgegeven moet worden.
Indien dit toch zal voorvallen wordt alles eerst heel grondig ontsmet om de beestjes van de
ene bubbel niet naar de andere te brengen.

Gemeenschappelijke tenten

Er zijn twee tenten waar leden normaal gezien allemaal in mogen: de EHBO-tent en de
wastent. Hier zijn ook regels voor opgesteld.
EHBO-tent
Elke tak zal een EHBO-verantwoordelijke hebben. Dit is de enige persoon die in deze tent
mag komen. Zij verzorgt de leden waarbij ze zowel voor als na het verzorgen haar handen
goed ontsmet.
Wij zullen ook een vaste huisarts aanspreken voor kamp. Zo is het meteen duidelijk wie
geraadpleegd moet worden indien iemand ziek valt.
Moest er een geval zijn waarbij we naar een dokter in de buurt moeten, zullen we hier ook
telkens naar eenzelfde dokter gaan om de contacten met buitenstaanders tot een
minimum te beperken.
Wastent
Zoals al eerder gezegd wassen de bubbels zich alleen. Normaal gezien worden hier
wasdraden gespannen om materiaal te laten drogen. Nu zullen enkel de kapoenen en de
kabouters hier gebruik van kunnen maken. De zones waarin ze hun gerief mogen hangen
zullen ook duidelijk worden afgebakend.
De oudste takken zullen hun nat gerief kunnen laten drogen aan de wasdraden aan de
shelters.

Extra aandacht voor hygiëne
Dit kamp zal er logischerwijze meer aandacht zijn voor hygiëne.
De handen zullen regelmatig gewassen worden. Dit zowel voor als na een activiteit, voor
als na het eten en na elk toiletbezoek. De leden hebben toegang tot water en zeep en er
zullen zoveel mogelijk papieren zakdoeken worden voorzien om hun handen mee af te
drogen.
Wat de handdoeken betreft zullen er iedere dag nieuwe handdoeken worden gebruikt. De
gebruikte handdoeken worden verzameld in afgesloten zakken. Indien we merken dat we
te weinig handdoeken hebben, zullen we de reeds gebruikte handdoeken eerst wassen
gedurende een half uur in kokend water.
Over heel het kampterrein zullen ook verschillende pictogrammen hangen over hoe te
hoesten, niezen, handen wassen, …

Op kamp met Gidsen Sint-Katrien in tijden van corona
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Wat in geval van ziekte?

Het kan altijd dat er leden ziek vallen tijdens kamp. Het is daarom belangrijk om te weten
wat te doen in die gevallen. Wij hebben een noodplan voorzien dat gecreëerd is op basis
van de voorschriften en de infosessies.
Indien een lid symptomen van ziekte vertoont, zal deze afgezonderd worden met leiding in
een hiervoor voorziene ruimte. De contactpersoon wordt dan zo spoedig mogelijk
gecontacteerd en er wordt van hem/haar verwacht het lid te komen halen. Hierom is het
dus belangrijk dat de contactpersoon zich binnen de 150km bevindt van de Belgische grens.
Nadien wordt verwacht dat het lid een dokter gaat bezoeken. Na controle op en
bevestiging van corona zal de dokter zelf het contact tracering,center contacteren. Zij
schatten in of de andere kinderen en leiding een risico lopen.
Het contact tracering center zal zelf contact met ons opnemen of met het nationaal
secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij zullen ook vragen om het
contactenlogboek door te sturen.
Indien andere leden een risico lopen zal het contact tracering center de ouders zelf bellen.
In het geval waarbij een lid ziekte ondervindt na het kamp geldt dezelfde procedure.
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Inpakken
Joepie, inpakken! Het kamp komt nu echt wel dichtbij. Zorg dat je alles in één valies krijgt,
neem niet te veel mee zodat je je valies kan dragen.

Slapen
o
o
o
o
o

Jogi/gids: luchtmatras/matje (verplicht!)
Kap/kab/joka: veldbed (verplicht!)
Slaapzak, kussen & dekentje
Pyjama & knuffel
Zaklamp

Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perfect uniform (Genoeg grijze sokken; wordt dagelijks gedragen in de formatie!)
Voldoende ondergoed
T-shirts, topjes
Warme truien voor gezellige/koude nachten
Lange broeken, joggingbroeken
Shorts, bermuda’s
Voldoende sokken
Badpak/bikini + grote badhanddoek
Petje tegen de zon
Regenjas (Géén dun KW-tje, laat na 2u gemakkelijk regen door!)

Schoenen
o
o
o
o

Stevige stapschoenen (bottines)
Gemakkelijke, sportieve schoenen
Regenlaarzen
Schoenen die in het water mogen

Toiletgerief
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Toiletzak
Zeep/douchegel
Shampoo
Borstel/kam + haarrekkertjes
Tandenborstel & tandpasta
Bekertje
Zonnecrème
Handdoeken & washandjes
Zakdoeken
Mondmasker(s)!!
(Deodorant)
(Maandverband)
(Medicatie)

Allerlei
o
o
o
o
o
o

3 (slechte) keukenhanddoeken
Linnenzak voor vuile kledij
Eigen drinkbus!!
Kap/kab: klein rugzakje voor op dagtocht
Joka/jogi/gids: grote rugzak voor 2-daagse
Joka/jogi/gids: drinkbeker & bestek

Eventueel (niet verplicht)
o
o
o
o
o
o

Fluo vestje
Stripverhaal/boek
Kleine gezelschapspelletjes, boek kaarten, …
Schrijfgerief, briefpapier, adressen, enveloppen, postzegels, …
Wegwerpcamera
Jogi/gi: zakmes

Zeer belangrijke zaken
o
o
o
o
o
o
o

-12 jaar: isi+-kaart & eventueel Kids-ID (*af te geven aan takleiding bij aankomst*)
+12 jaar: eID & eventueel geldige SIS-kaart (*)
Medicatie + doktersattest medicatie (*)
Pak chocolade
Pot choco of een pot confituur
Kap/kab/joka/jogi: bakboter
Gids: smeerboter

Wat je zeker NIET mag meenemen!
o GSM, horloge, mp3, I-pod, radio, tablet, Nintendo en ander luxe-speelgoed
o Make-up
o Alcohol, sigaretten & drugs
o Snoep
Als de leiding één van deze dingen toch vindt, wordt het afgenomen en pas
teruggegeven op 31 juli aan het lokaal.

Enkele inpaktips
o Voorzie ALLES van je naam of totem! Niets mag ongemerkt mee op kamp!
o Neem géén goede of waardevolle zaken mee, ook qua kledij en schoenen.
Op kamp kan alles vuil worden, stuk of verloren gaan.
o Neem niet te veel mee, alles moet in één grote zak passen en deze moet
draagbaar blijven. Kapoenen gaan maar 5 dagen op kamp, er wordt dus ook
verwacht dat zij minder meenemen dan de andere takken.
o Steek alles in stevige zakken die goed te sluiten zijn. Alles gaat terug mee naar
huis op de camion, plastic zakken etc. scheuren gemakkelijk.
o Inpakken gebeurt samen met de dochter, zodat zij alles weet te vinden op
kamp.
o Jogi/gids: neem geen te brede luchtmatras mee, anders passen jullie niet
allemaal in de tent! Een 1-persoonsmatras (max. 80cm breed) volstaat!

Bepaal samen met de kinderen het aantal items en noteer ze op de checklist. Moedig hen aan om zelf alle spullen te
verzamelen. Voldoende items? Bolletjes kleuren, en met een gerust hart op schoolreis.

Kledij

Zwembroek /
badpak

Warme pull

Lange broek

Short

Rok/Jurk

T-shirt

Regenjas

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

Onderbroek

Kousen

Pyjama

Schoenen

Sandalen of
slippers

Hoed of pet

Muts en
handschoenen

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

Handdoek en
washandje

Kam of borstel

Shampoo en
douchegel

Tandenborstel en
tandpasta

Zakdoeken

Zonnecrème

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

Kids ID

Zaklamp

Strips

Fototoestel

Batterijen

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

Zonnebril

Toiletpapier

Luchtmatras en
slaapzak

Veiligheidsspelden

Zakmes

GSM en lader

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

aantal: . . . . . . . . .

Toiletgerief

Persoonlijke
medicatie
aantal: . . . . . . . . .

Handig

Wekker
aantal: . . . . . . . . .

Papier, omslag en
postzegel
aantal: . . . . . . . . .

POST
Binnenkort ben jij 15, 11 of 6 dagen lang afgesloten van de bewoonde wereld! Deel dus maar snel
ons postadres uit aan al je familie, vrienden en vriendinnen, (al) je liefje(s), de buurvrouw, de bakker,
noem maar op. Zo kunnen zij je op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt buiten ons
kampterrein. Vertel ze zeker ook in welke tak je zit, zo weet de fourage aan welke leiding ze je post
moeten meegeven.
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doktersattest medicatie
bijlage aan de individuele steekkaart

ondergetekende, dokter in de geneeskunde, ………………………………………………………………………………………..…………
verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………..
geboren op: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..
mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :
naam geneesmiddel: …………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….
dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): …..……………………………………………………………………………………………
wijze van toediening : ….…………………………………………………………………………………………….………………………………………
O door leiding
O zelfstandig in te nemen
O door verpleegkundige
bewaring: (vb.koelkast) .…………………………………………………………………………………..….…………………………………
O door leiding
O zelfstandig
eventuele einddatum van de behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………
waarvoor dient deze medicatie: ……………………………………………………………………………………………………………………….
mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)

telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………
opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….
handtekening en stempel van de arts:

schema toediening medicatie

naam medicatie

dag

uur

toediening

bewaring

ter behandeling van

bijwerkingen

