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 GEZONDHEIDSVERKLARINGSFORMULIER - COVID-19 voor duiken 

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. 

1. Ik heb een diagnose van COVID-19 of heb deze gehad?       

Ja                                                      Nee   

Indien het antwoord "JA" is: Ziekenhuisopname? Matig symptomatisch? Oligosymptomatisch? Asymptomatisch? 

2. Wanneer bent u ingeënt tegen COVID-19? 

 Datum :  

 

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. 

ADDITIONAL DECLARATIONS / COVID-19 

• IK ZAL, indien gevraagd, te allen tijde een beschermend masker dragen tijdens deelname aan de duiktraining / -activiteiten 
georganiseerd door LIAMIS DIVE CENTER, en zal alle redelijke preventieve maatregelen nemen die kunnen worden 
aanbevolen door LIAMIS DIVE CENTER of een relevante overheidsinstantie 

• Ik accepteer alle instructies gegeven door LIAMIS DIVE CENTER 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 BEVESTIG en ACCEPTEER dat deze verklaring wordt beschouwd als mijn toestemming aan LIAMIS DIVING CENTER om 
deze verklaring te bewaren en openbaar te maken aan elke relevante autoriteit of dienstverlener om de veiligheid te 
waarborgen van een derde die voor, tijdens en na met mij in contact kan komen elke duikactiviteit. 

             Volledige Naam                                        Datum                Volledige naam ouder/voogd               Datum 

  

             Handtekening                                                                                   Handtekening 
 
MEDICAL RECOMMENDATIONS: 

• 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 ZES 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 ZES 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.  

• Duikers zouden een wachtperiode van minstens 7 dagen moeten overwegen na iedere dosis van een COVID-19 vaccin, voor ze een 
duikactiviteit plannen met perslucht, samengeperst gas, of apnoe-duiken. 


