Eigen medische verklaring
voor cursisten

Eigen medische verklaring voor vliegcursussen bij Randonaero Adventures deltavliegschool
Gebaseerd op de eigen medische verklaring van de KNVvL, afdeling deltavliegen
In te vullen door elke cursist die een vliegcursus volgt bij Randonaero Adventures
Iedereen die aan deltavliegen doet
oet of die deltavliegen leert, moet in redelijke gezondheid zijn. Een aantal
aandoeningen zit het vliegen niet in de weg, andere wel. Wij kunnen alleen verantwoord vliegles geven als
we op de hoogte zijn van de medische situatie van elke cursist. Waar nodi
nodigg kunnen we in overleg het
lesprogramma aanpassen of rekening houden met bijzondere omstandigheden. Daarom moet elke piloot
die bij ons een cursus volgt, deze verklaring invullen en vóór aanvang van de cursus opsturen naar
info@deltavliegschool.com of inleveren bij een van de instructeurs.
Beantwoord je 1 van de vragen hieronder met Ja, dan neemt de school contact met je op om nader te
overleggen. Je kunt dan ook zelf al een toelichting meesturen met de verkl
verklaring. Het betekent zeker niet
dat je niet aan onze lessen mee kunt doen, maar we moeten dan wel iets meer weten.
De verklaring blijft 1 jaar geldig. Wij rekenen erop dat je deze zo volledig en zo eerlijk mogelijk invult.
Schrijf je je na een jaar weer in voor een nieuwe cursus, of loopt je cursus langer dan een jaar? Controleer
C
dan of er iets veranderd en lever een nieuwe verklaring in.
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Eigen medische verklaring voor cursisten van Randonaero Adventures deltavliegschool
1. Ben je onder behandeling of controle voor een ziekte?

Ja / Nee

2. Mis je het normale gebruik van een arm, hand, been, voet of gewricht?

Ja / Nee

3. Mis je het normale gezichtsvermogen van één of beide ogen, zelfs met lenzen of bril?

Ja / Nee

4. Zijn je ogen langer dan twee jaar
aar geleden voor het laatst getest door opticien of arts?

Ja / Nee

5. Ben je korter dan 2 jaar geleden geopereerd aan je bewegingsapparaat?

Ja / Nee

6. Gebruik je medicijnen voor hart, bloedvaten en/of bloeddruk?

Ja / Nee

7. Gebruik je medicijnen die invloed hebben op de rijvaardigheid (zie etiket)

Ja / Nee

8. Gebruik je andere medicijnen, anders dan anticonceptie?

Ja / Nee

9. Heb je diabetes?

Ja / Nee

10. Ben je verslaafd aan alcohol of dugs (ook softdrugs)

Ja / Nee

11. Heb je last
st van toevallen, absenses of epillepsie en/of gebruik je hier medicijnen tegen?

Ja / Nee

12. Heb je last van duizelingen of evenwichtsstoornissen?

Ja / Nee

13. Heb je een erg slechte lichamelijke conditie?

Ja / Nee

14. Heb je een slechte geestelijke conditie?

Ja / Nee

15. Is er iets anders waarvan je denkt dat we het moeten weten?

Ja / Nee

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.
Datum:
Voor- en achternaam:
Handtekening:
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