HARTEKINDEREN VZW

(Naam)

Hartpaspoort ingevuld op . . / . . / . . . .

Mijn Hartpaspoort

‘Mijn Hartpaspoort’ geeft een beeld van mijn aandoening en de
mogelijke gevolgen ervan op school, in de sportclub of jeugdbeweging,
op kamp, op reis, ….
Het bevat belangrijke contactpersonen die verwittigd kunnen/moeten
worden bij acute problemen en een aantal do’s en dont’s.

Het model van dit hartpaspoort is ter beschikking gesteld door Hartekinderen vzw naar het
voorbeeld van het Nederlandse Hartpaspoort van de PAH. Het kan ingevuld worden door de
ouders, al dan niet in samenspraak met de cardioloog of de huisarts en de school, sportclub,
jeugdbeweging, … Het Hartpaspoort is slechts een voorbeeld van hoe zo’n document er kan
uitzien en een leidraad voor de inhoud ervan. Het kan naar behoefte aangepast en
gepersonaliseerd worden. Hartekinderen vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de
volledigheid van dit document.

Febr 2017

Mijn gegevens

(* schrappen wat niet van toepassing is)

Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Gezinssituatie (*): (samenwonend, gescheiden, éénoudergezin)
Ouders:
Bloedgroep:

Bereikbaarheid
Telefoonnummer thuis:
GSM vader:
GSM moeder:
Andere relevante telefoonnummers:

Behandelende artsen
Huisarts:
Cardioloog:
Ziekenhuis:
Dienst kindercardiologie:
Dienst spoedgevallen:
Pediater:

Te verwittigen
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Medische fiche

(* schrappen wat niet van toepassing is)

Naam hartafwijking:
Secundaire problemen:
Symptomen (*):
Blauw zien (blauwe lippen, vingertoppen)

Duizelig en/of benauwd

Bleek worden

Overmatig transpireren

Snel vermoeid

Veel hoesten

Bijkomende informatie:

Medicatie:
Naam medicijn

Werking

Aantal/d

Tijdstip

Bewaarplaats
(bvb
koelkast)

Relevante bijwerkingen medicijnen (vaker plassen, moeilijk stollen van bloed, snel blauwe plekken, …):

Dieet
Beperkingen: (ja/nee)
Toelichting:
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Allergieën

(kleefpleister, bepaalde antibiotica, …)

Allergisch: (ja/nee)
Toelichting:

Inspanningsbeperkingen (*) (heeft moeite met)
Afstanden lopen

Buiten spelen

Trappen lopen

Gymnastiek

Lichamelijke inspanningen

Verminderde energie

Zwemmen
Toelichting:

Concentratie (*) (eventueel aangepast toetsenschema nodig)
Heeft verlaagd concentratieproblemen

Kan/mag geen huiswerk doen

Heeft aangepast lesprogramma

Heeft GON- of andere begeleiding

Drukte heeft een invloed
Toelichting:
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Motorisch functioneren (*)
Fijne motoriek is beperkt

Grove motoriek is beperkt

Moeite met schrijven

Moeite met computer

Volgt logopedie, kiné of andere therapie
Toelichting:

Voorzieningen (*) (kind beschikt over)
Rolstoel

Elektrische fiets

Zuurstoffles

Laptop

Toelichting:

Ondervonden problemen op pedagogisch vlak & oplossingen

Tips voor de ouders:
- vul zoveel mogelijk in voor het gesprek met de leerkracht, leiding, …
- vraag bij twijfel steeds raad bij de behandelende arts
- beter iets niet ingevuld dan verkeerd ingevuld!
- schrijf duidelijk leesbaar
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