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Bubblemaker verklaring
Deelnemerdossier 

(vertrouwelijke informatie)

Voornaam  Naam 

Adres 

Land   Postcode  Stad 

Tel. thuis ( )  E-mail 

S.V.P. DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS SCHRIJVEN

MEDISCH VRAGENFORMULIER
Aan de deelnemer: antwoord op elk van de onderstaande punten met JA of NEE aan de hand van je 
medische verleden of huidige medische situatie. Wanneer één of meerdere van de onderstaande punten 
met JA zijn beantwoord, dan moeten we je vragen je door een arts te laten keuren, voordat je aan duikactiv-
iteiten in het water deel kunt nemen. Vraag naar een Medische Verklaring (10063) ten behoeve van de arts 
als dit van toepassing is.

 Ja   Nee Ik ben momenteel verkouden of heb een ontsteking aan de luchtwegen.
 Ja   Nee Ik heb een verleden van problemen of ziekte aan de luchtwegen.
 Ja   Nee Ik heb astma, een emfyseem of tuberculose gehad.
 Ja   Nee Ik heb momenteel een oorontsteking.
 Ja   Nee Ik heb chronische oorproblemen, een ziekte aan het oor of ben aan het oor geopereerd.
 Ja   Nee Ik heb een verleden met problemen met de voorhoofdsholte of bijholten.
 Ja   Nee In het vliegtuig of tijdens een reis door de bergen heb ik problemen met het klaren (plop-

pen) van de oren.
 Ja   Nee Ik heb suikerziekte.
 Ja   Nee Ik heb in het verleden hartproblemen gehad (bijvoorbeeld problemen met de hartslaga-

der, een hartaanval of een zwak hart).
 Ja   Nee Ik heb een verleden van aanvallen, duizeligheid of fl auw vallen.
 Ja   Nee Ik heb een aandoening aan de zenuwen.
 Ja   Nee Ik heb gedragstoornissen of mentale of psychische problemen (bijvoorbeeld paniekaan-

vallen, angst voor gesloten of open ruimten).
 Ja   Nee Ik heb regelmatig problemen met de rug of ben in het verleden aan de rug of wervelko-

lom geopereerd.
 Ja   Nee Ik gebruik momenteel medicijnen op recept, waarop een waarschuwing staat dat mijn 

lichamelijke of geestelijke vermogen kan worden aangetast (uitgezonderd anti-malari-
amedicatie).

 Ja   Nee Ik ben kort geleden geopereerd of ben ziek geweest.
 Ja   Nee Ik ben momenteel bij een arts in behandeling of ik heb een chronische ziekte.

BUBBLEMAKER  AANSPRAKELIJKHEIDS VRIJWARING EN 
AANVAARING VAN RISICO

Lees deze verklaring aandachtig en vul de ontbrekende delen in voordat je ondertekent.

Ik,  ouder/voogd en , deelnemer, 
bevestigen hierbij dat we ervan op de hoogte zijn dat aan persluchtduiken inherente gevaren verbonden zijn 
die een ernstige verwonding of de dood tot gevolg kunnen hebben.
We begrijpen dat er bepaalde risico’s verbonden zijn aan activiteiten in en om een zwembad of een beschut 
deel van het buitenwater en nemen nadrukkelijk het risico van bovengenoemde verwondingen op ons.

Contact informatie voor noodgevallen Relaties

1. Telefoon ( )  thuis  werk  mobiele
2. Telefoon  ( )  thuis  werk  mobiele


