
 

G E Z O N D H E I D S V E R K L A R I N G           
 

Ondergetekende 

v a d e r  /  m o e d e r  /  v o o g d  /  v o o g d e s   v a n   d e  m i n d e r j a r i g e : 

   

naam            geslacht  

geboorteplaats           geboortedatum  

 

 

VERKLAART:  

  

Dat bovengenoemde minderjarige mag deelnemen aan de opleidingen en het examen voor het zwem-

ABC en/of zwemmend en/of varend redden en/of wedstrijden waarbij de bepalingen van het geldige 

(Opleidings- en) Examen Reglement worden gehandhaafd.  

  

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit, dat het bovenstaande verhoogde eisen stelt aan 

de fysieke toestand van de deelnemer en verklaart kennis te hebben genomen van de factoren welke 

hieronder zijn opgenomen. 

  

Ondergetekende verklaart jegens de organisatie die de opleiding en het examen verzorgt, alsmede de 

Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, het risico van het deelnemen aan 

voornoemde opleiding, examen en/of wedstrijden te aanvaarden en de beide genoemde instanties 

uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijkheid betrekking 

heeft op gebeurtenissen die voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s.  

  

Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risico geven bij sportbeoefening, in het bijzonder 

zwemmend redden.  

  
ALGEMEEN  
diabetes (suikerziekte) / breuken  

  
HART EN VAATAANDOENINGEN, aangeboren of later ontstaan:  
benauwdheid   
snelle vermoeiheid al of niet na inspanning  
hartkloppingen   

   
AANDOENINGEN VAN HET ADEMHALINGSSTELSEL 

astma  / bronchitis  

  
AANDOENINGEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL  
duizeligheid  / flauwtes / wegrakingen / epilepsie (vallende ziekte)  

  
AANDOENINGEN VAN HET GEHOOROORGAAN  
middenoorontstekingen / loop-oor / gat in het trommelvlies  

  
Vraag bij enige twijfel advies aan uw huisarts of behandelend specialist.   

Doe dit ook na iedere belangrijke ziekte, in het bijzonder infectieziekten en operaties.  

 
  

Deze gezondheidsverklaring is 1 jaar geldig (vanaf afgiftedatum).   

Zonder ondertekening is deze gezondheidsverklaring niet geldig.  

 

datum             handtekening:  

 

  

  

  



  

 Gezondheidsinformatie  
Heeft uw kind geen gezondheidsinformatie waarvan u het van belang vindt om die te delen met 
de Zoetermeerse Reddingsbrigade dan hoeft u dit gezondheidsinformatieformulier niet in te 
vullen. 
 
Alle leden die deelnemen aan de opleidingen van de Zoetermeerse Reddingsbrigade moeten een 
geldige gezondheidsverklaring (zie ommezijde, of vorige pagina) hebben ingeleverd. De 
Zoetermeerse Reddingsbrigade kan zich voorstellen dat er bepaalde gezondheidsproblemen spelen 
bij u kind waarvan u wilt dat wij op de hoogte zijn, zodat de Zoetermeerse Reddingsbrigade hier waar 
mogelijk rekening mee kan houden voor veiligheid en gezondheid van uw kind. De 
gezondheidsverklaring en de bijbehorende vrijwaring blijven onverminderd van toepassing. Daarom is 
het opgeven van eventuele gezondheidsproblemen vrijwillig.  
 
Hieronder kunt u opgeven wat op uw kind van toepassing is: 
 
Algemeen: 

❑ Suikerziekte 
❑ Breuken, nl.: ________________________ 
❑ Gestoorde motoriek 
 

 

❑ ___________________________________ 
❑ ___________________________________ 
❑ ___________________________________ 
 

Hart- en vaataandoeningen al of niet na 

inspanning: 

❑ Benauwdheid 
❑ Hartkloppingen 
❑ ___________________________________ 
 

Aandoening centraal zenuwstelsel: 

❑ Epilepsie 
❑ Flauwtes 
❑ ___________________________________ 
 

Aandoening ademhalingsstelsel: 

❑ Astma 
❑ Bronchitis 
❑ ___________________________________ 
 

Aandoening gehoororgaan: 

❑ Middenoorontsteking 
❑ Gat in trommelvlies 
❑ Buisjes 
❑ ___________________________________ 
 

 

Aanvullende opmerkingen over de gezondheid van uw kind waarvan u wilt dat deze bij de 

Zoetermeerse Reddingsbrigade bekend zijn:  

………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……

…….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….

………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……

…….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….

………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…… 

De gegevens van uw kind worden door de Zoetermeerse Reddingsbrigade met zorgvuldigheid 

behandeld. De gezondheidsinformatie van uw kind wordt beschikbaar gesteld aan de (assistent)-

instructeurs die betrokken zijn bij de opleiding van uw kind en aan kaderleden met volledige toegang 

tot de ledenadministratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op 

www.zoetermeersereddingsbrigade.nl/privacy vind u het Privacy Statement van de Zoetermeerse 

Reddingsbrigade. Dit gezondheidsinformatieformulier en de daarbij horende gegevens in de 

ledenadministratie worden uiterlijk 1,5 jaar na het afgeven van dit formulier verwijderd uit onze 

ledenadministratie. De gezondheidsverklaring kan bij twijfel over de gezondheid van uw kind en na 

incidenten wel langer bewaart blijven. Jaarlijks worden leden gevraagd het 

gezondheidsinformatieformulier en de gezondheidsverklaring opnieuw in te vullen. Mocht de 

gezondheidstoestand van uw kind tussentijds veranderen dan verzoeken wij u een nieuwe 

versie van dit gezondheidsinformatieformulier in te leveren bij de ledenadministratie. 
 

❑ Ik ga akkoord met de bovenstaande privacyvoorwaarden en ben bekend met het Privacy 

Statement van de Zoetermeerse Reddingsbrigade 

 

Naam: ……………………………………………….  Handtekening     

       ouders/voogd: ………………………………. 

Datum: ……………………………………............... 

http://www.scouting.nl/privacy

