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Datum ingevuld :  

Locatie               : 

Plaatsingsdatum:  

 
 Verwachte brengtijd Verwachte haaltijd 

Maandag           

Dinsdag             

Woensdag         

Donderdag        

Vrijdag               

Zaterdag            

Zondag              

 
GEGEVENS OUDERS  
Ouder 1  
Voornaam  
Achternaam  
Geboortedatum  
Adres  
Postcode + woonplaats  
E-mailadres ouders  
Telefoonnummer  
Nood telefoonnummer   
Beroep ouder  
BSN-nummer  
Ouder 2  
Voornaam  
Achternaam  
Geboortedatum  
Adres  
Postcode + woonplaats  
E-mailadres ouders  
Telefoonnummer  
Beroep ouder   
BSN-nummer  

 
GEGEVENS KIND  
Voornaam  
Achternaam  
Geboortedatum  
Adres  
Postcode + woonplaats  
BSN-nummer  
Naam huisarts  
Telefoon huisarts  
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School (indien van 
toepassing) 

 

 
BIJZONDERHEDEN KIND 
Voeding (invullen hoeveel en hoe vaak) 

Basispakket voeding  
Uitleg geven over 
basispakket voeding 

  

Speciaal dieet  
Indien van toepassing Flesvoeding Fruit Anders 
    
Hoeveelheid/ 
Frequentie 

   

Bijzonderheden  
 
 
 

 
VERZORGING 

Bijzonderheden (speciale 
verzorging noodzakelijk) 

 

 
 ZINDELIJKHEID 

Is het kind zindelijk?  ja  /nee  
Bijzonderheden  

 
 
 

 
SLAPEN 

Buikslapen/ Zijslapen  ja* / nee 
 
* alle risico’s 
rondom buik- 
en zijslapen zijn 
met ouders 
besproken 

Kinderen onder de 12 maanden worden in de 
rugligging en niet onder een dekbed te slapen 
gelegd. 
Indien een kind (onder de 12 maanden) 
zelfstandig kan omrollen, is dit niet van 
toepassing. 

Sieraden omhouden  Ja / nee Dit gaat in tegen de richtlijnen van KindeRdam. 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele 
gevolgen. Risico’s bespreken met ouders. 

Gebruik speen  Ja / nee  
Bijzonderheden  

 
 
 

 
  



KINDKAART (24-UURS)NOODOPVANG KINDERDAM                                       pagina  3 van 3 
 
 
 

 

MEDISCHE BIJZONDERHEDEN 
Is er sprake van 
medicijngebruik?  Ja / nee 

Indien JA: uitleg geven en apart formulier 
Overeenkomst gebruik geneesmiddel 
/zelfzorgmiddel invullen en laten ondertekenen. 

Is er sprake van allergieën? 
 Ja / nee 

Indien JA: welke allergie en hoe te handelen?  
 

Bijzonderheden  
 
 
 

 
ZIJN ER BIJZONDERHEDEN DIE U HIERONDER WILT VERMELDEN? 

Zijn er specifieke 
omstandigheden in het 
gedrag van uw kind die 
voor ons belangrijk zijn 
om te weten? 

 
 
 
 
 

Zijn er bijzonderheden 
in de ontwikkeling van 
uw kind die voor ons 
belangrijk zijn om te 
weten? 

 
 
 
 
 

 
OPHALEN 

Mag uw kind door 
anderen dan de ouders 
worden opgehaald?  Ja / nee 

Indien JA: op dezelfde dag doorgeven aan de 
leiding van de groep, 
Indien NEE: uitzondering alleen na schriftelijke 
toestemming. 

Bijzonderheden  
 
 
 

 
OPMERKINGEN 
Reden waarom uw kind geplaatst moet worden 

 
 
 

 
EEN VAN BEIDE OUDERS  HEEFT CRUCIAAL BEROEP?   ja / nee 
 
 
Naar waarheid ingevuld d.d. 
 
HANDTEKENING OUDER 
 
 


