
Medische verklaring duikschip Susanna 
 

Datum: ………-……………-………………… Te Vinkeveen M/S Susanna 

  

  

handtekening deelnemer 

 

Naam: …………………………………………………  Leeftijd ………..……………….…………..  

Adres: ………………………………………………  Postcode: ………………………………….  

Woonplaats: ………………………………………   

E-Mail adres: …….………………………………………………………………………………………….  

  

Telefoonnummer: ….…………………………………………………………………………………….  

Tel. noodgevallen: ….……………………………………………………………………………………  

Brevet: .…………………………………….……………  Organisatie: ………………………………..  

Aantal duiken: ………………………………………  Medische Verklaring: Arts Ja/ Nee  

  

Ik neem deel aan de:   

□ A.      Vrij bootduiken activiteit (onbegeleid)     

□ B.      Free diving activiteit (onbegeleid)       

□ C.      Ik duik en zwem helemaal niet                

      

Beste deelnemer   

Controleer of een van de volgende uitspraken op u van toepassing is. Is dit het geval, kruis deze dan aan en 

raadpleeg de kapitein van duikschip Susanna voordat u aan de duikactiviteit deelneemt.  

  

□ ik heb een neus/sinus en oor ontsteking  

□ ik heb problemen met mijn oren gehad  

□ ik heb astma,bronchitis of tuberculose gehad  

□ ik heb last van mijn luchtholtes, 
ademhalingsproblemen/ hooikoorts/ 
longaandoeningen  
□ ik gebruik medicijnen die mijn  

beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden  

□ ik heb een afwijking aan mijn zenuwstelsel / gedrag  

gerelateerde gezondheid problemen  

□ ik ben zwanger  

□ Ik heb een stoma  

□ ik heb last van mijn hart gehad (ziekte van hart en 

bloedvaten, angina, hartaanval etc.  

□ Ik heb last van hoge bloeddruk en/of gebruik 
medicijnen hiervoor  
□ Bent u boven de 45, en heeft uw een familie 
gerichte geschiedenis van hartaanvallen of 
beroertes  

□ Ik heb last van bloedingen of 
bloedarmoede □ ik ben een diabeet  
□ ik heb vaak last van aanvallen, duizeligheid, 

flauwvallen, epileptische aanvallen of black out 

’s □ Ik heb rug, ledematen of botproblemen 

naar aanleiding van een verwonding, breuk of 

operatie □ ik ben recent geopereerd of heb 

een ziekte gehad □ ik ben onder behandeling 

van een arts of heb ernstige medische 

problemen  

□ ik heb last van claustrofobie of agorafobie   

□ ik ben onder invloed van alcohol of drugs  
  

Begrip verklaring   

Door deze verklaring te ondertekenen geef ik aan dat ik zal duiken binnen de grenzen van mijn duikbrevet, mijn 

duik zelfstandig kan en zal uitvoeren en dat ik op de hoogte ben van de volgende begrippen:  

:  

1. Briefing voor de geplande duikactiviteiten  

2. Juist gebruik (duik)uitrusting  

3. Persoonlijke gezondheid en veiligheid  

4. De buddy verantwoordelijkheden  

5. Gedragsregels veilig (boot)duiken,   

  

Ik verklaar alle gevraagde informatie naar waarheid te hebben ingevuld en verklaar tevens mij ervan bewust te zijn 

dat er foto, video en/of geluidsopnames kunnen worden gemaakt door derden welke op diverse media kunnen 

worden getoond, ik geef bij deze toestemming voor het gebruik van deze materialen.  

 

Checked by Staff  

  Logbook  

  Brevet  


