
GEZONDHEIDSVERKLARINGSFORMULIER - COVID-19 
 

Lees deze verklaring voordat u deze ondertekent. U moet deze aanvullende medische verklaring invullen om u in te schrijven voor een duikopleidingsprogramma 

of om deel te nemen aan duikactiviteiten. Als je minderjarig bent, moet je deze verklaring laten ondertekenen door je ouder of voogd. 

DUIKMEDISCHE VRAGENLIJST 
Het doel van deze medische vragenlijst is om ervoor te zorgen dat je medisch fit bent om te duiken. Als u bestaande aandoeningen heeft die uw conditie in 

gevaar kunnen brengen, moet u een duikmedisch specialist raadplegen. Een positief antwoord betekent dat er mogelijk een reeds bestaande toestand is 

die uw veiligheid tijdens het duiken in gevaar kan brengen. Beantwoord de volgende vragen met JA of NEEN. Als u het niet zeker weet, antwoord dan JA. 

Als één van deze verklaringen op u van toepassing is, moeten we u vragen om een arts te raadplegen, bij voorkeur een duikmedisch specialist, voordat 

u deelneemt aan duikactiviteiten. 

 
Bent/heeft u in de 40 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van dit gezondheidsverklaringformulier: 

 
1. POSITIEF GETEST OF VERMOEDELIJK POSITIEF MET COVID-19 (HET NIEUWE CORONAVIRUS OF SARS-COV2) OF WERD U 

GEÏDENTIFICEERD ALS EEN POTENTIËLE DRAGER VAN HET CORONAVIRUS? 

JA NEEN 

2. SYMPTOMEN GEHAD DIE VAAK VERBONDEN ZIJN MET COVID-19 (KOORTS; HOESTEN; VERMOEIDHEID OF SPIERPIJN; 

MOEILIJKE ADEMHALING; KEELPIJN; LONG INFECTIES; HOOFDPIJN; VERLIES VAN SMAAK; OF DIARREE)? 

JA NEEN 

3. OP EEN PLAATS / IN EEN LOCATIE GEWEEST DIE GEVAARLIJK IS VERKLAARD, OF POTENTIEEL INFECTIEF WERD BEVONDEN 

MET HET NIEUWE CORONAVIRUS, DOOR EEN ERKENDE GEZONDHEIDS- OF REGELGEVENDE AUTORITEIT? 

JA NEEN 

4. IN DIRECT CONTACT GEKOMEN MET, OF IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING GEWEEST VAN, EEN PERSOON DIE POSITIEF 

GETEST WERD OP HET NIEUWE CORONAVIRUS OF DIE MOGELIJK GEINFECTEERD IS DOOR HET NIEUWE CORONAVIRUS? 

JA NEEN 

De informatie die ik heb verstrekt over mijn medische geschiedenis is naar mijn beste weten nauwkeurig. Ik ben ermee akkoord dat ik verantwoordelijk ben 

voor de gevolgen van eventuele weglatingen betreffende mijn bestaande of vroegere gezondheidsproblemen. 

Ik zorg er ook voor om   LIAMIS DIVE CENTRE te informeren over eventuele symptomen die kunnen optreden 

na het invullen van deze verklaring en/of na in contact te zijn gekomen met iemand die positief getest is na ondertekening van deze verklaring. 

 

Volledige naam 
ouder/voogd 

 
Datum 

Volledige naam 
ouder/voogd 

 
Datum 

 
    

Handtekening Handtekening 

 

 

AANVULLENDE VERKLARINGEN – COVID-19 

IK ZAL, als daarom wordt gevraagd, te allen tijde een beschermend masker dragen tijdens deelname aan de duiktraining / activiteiten, 

georganiseerd door   LIAMIS DIVE CENTRE , en zal alle redelijke preventieve maatregelen nemen 

die kunnen worden aanbevolen door      LIAMIS DIVE CENTRE   of een relevante overheidsinstantie. 

IK ZAL alle instructies die door  LIAMIS DIVE CENTRE gegeven worden accepteren, en die bedoeld 

zijn om te voldoen aan alle bestaande voorschriften, die nodig zijn om het risico van overdracht te helpen voorkomen, inclusief het laten 

meten van mijn temperatuur voordat ik deelneem aan duikactiviteiten. 

Ik ERKEN en ACCEPTEER dat deze verklaring zal worden beschouwd als mijn toestemming aan  LIAMIS DIVE CENTRE  

 om deze verklaring te bewaren en deze openbaar te maken aan elke relevante autoriteit of dienstverlener 

om de veiligheid te waarborgen van derden die met mij in contact kunnen komen voor, tijdens en na elke duikactiviteit. 

Volledige naam 
Volledige Naam Datum ouder/voogd Datum 

 
    

Handtekening Handtekening 

 

 



MERK A.U.B. OP 
 
 

 
COVID-19 deelt veel van dezelfde symptomen als andere ernstige virale longproblemen die een herstelperiode vereisen voordat volledige activiteiten 

terug kunnen worden hervat - een proces dat weken of maanden kan duren, afhankelijk van de ernst van de symptomen (1). 

 
MEDISCHE AANBEVELINGEN (2,3): 

• Duikers die positief getest werden op COVID-19 maar volledig asymptomatisch zijn gebleven, moeten EEN maand wachten voordat ze 

weer gaan duiken 

• Duikers die een symptomatische COVID-19 hebben gehad, moeten minimaal DRIE maanden wachten voordat ze opnieuw een duikkeurig 

laten uitvoeren door een duikmedisch specialist. 

• Duikers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met longklachten die verband houden met COVID-19, moeten minimaal DRIE maanden 

wachten voordat ze opnieuw een duikkeurig laten uitvoeren, door/gecoördineerd door een duikmedisch specialist, waarbij ook een volledige 

longfunctietest (minstens FVC, FEV1, PEF25-50-75, RV en FEV1/FVC, een inspanningstest met perifere zuurstofverzadigingsmeting, 

evenals een hoge resolutie CT scan van de longen uitgevoerd wordt. 

• Duikers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met hartproblemen die verband houden met COVID-19, moeten minimaal DRIE maanden 

wachten voordat ze opnieuw een duikkeurig laten uitvoeren, door/gecoördineerd door een duikmedisch specialist, waarbij ook een 

hartevaluatie met echocardiografie en inspanningstest (inspanningselektrocardiografie) uitgevoerd wordt. 

 

ALGEMENE AANBEVELING 

• Duikers en duikcentra dienen zich strikt te houden aan de richtlijnen voor desinfectie van duikuitrusting (zoals uitgegeven door de duikfederaties en 

DAN Europe / Divers Alert Network). 

 

 

REFERENTIES 
 
 

(1) Return to Diving Post COVID-19 - uitgegeven door the Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) in the USA 

(2) Diving after COVID-19 pulmonary infection. Een standpuntsverklaring van de Belgische Vereniging voor Overdruk- en Onderwatergeneeskunde 

(SBMHS-BVOOG). 

(3) Recreational and professional diving after the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak - Standpuntsverklaring van de EUBS & ECHM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dit formulier is een voorbeeld van een gezondheidsverklaringformulier dat een duikcentrum of duikprofessional kan gebruiken en aan klanten en cursisten 

kan geven voordat hij met hen elk soort duikactiviteit aanvangt. 

 
Het formulier is ontwikkeld door het team van de Medische afdeling van DAN Europe, en is gebaseerd op informatie die beschikbaar was in mei 2020. 

De epidemiologische situatie is voortdurend in ontwikkeling. Als gevolg hiervan kan dit document onderhevig zijn aan veranderingen en updates. 

 
 
 

 

Met ondersteuning van 

 

https://www.uhms.org/images/Position-Statements/Return_to_Diving_Post_COVID-19_Final_NB_4-27-2020.pdf
http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf
http://www.eubs.org/

