
GEZONDHEIDSVERKLARING VOOR REIZEN MET DE “EENDRACHT” REIS NUMMER:  
 Gaarne per ommegaande retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop! 
 
Wij verzoeken u vriendelijk bij de onderstaande vragen het antwoord ja of nee te omcirkelen.  
Een toelichting op dit formulier en op de vragen wordt gegeven op de ommezijde van dit formulier. 
 

                 Antwoord 
 
1. Bent u wegens ziekte of aandoening onder behandeling of onder behandeling geweest 

van een huisarts of specialist.                Ja / Nee 
 
2. Bent u in het bijzonder onder behandeling of onder medische controle voor: diabetes (suikerziekte),  

epilepsie, hart- of vaatziekte, longziekte, nierziekte, ziekte van het zenuwstelsel, ziekte van de  
evenwichtsorganen, aandoening van de psychische gesteldheid?    Ja/ Nee 
 
Zo ja om welke aandoening(en) gaat het: 
 
Graag ontvangen wij de gegevens van uw behandelaar en/of huisarts, zodat de scheepsarts bij vragen 

 contact op kan nemen: 
Naam behandelaar/huisarts:  
Telefoonnummer:  
 

3. Bent u ooit in een ziekenhuis opgenomen?        Ja / Nee 
 
Zo ja, voor: 
 

4. Heeft u ooit een operatie ondergaan?         Ja/ Nee 
 
Zo ja, waarvoor en waren hierbij complicaties: 
 
 

5. Gebruikt u dagelijks medicijnen?                Ja / Nee 
     
Zo ja, welke en waarvoor 
 
 

6. Gebruikt u bloedverdunners?         Ja / Nee
  
Zo ja, welke: 

 
7. Hebt u problemen met het gebruik van een of beide armen/benen 
     waardoor u zich op een bewegend schip niet goed staande kunt houden?         Ja / Nee 
 
8. Hebt u moeite met traplopen en/of het nemen van hoge drempels (60 cm)?          Ja / Nee 

 
9. Bent u ouder dan 70 jaar op het tijdstip dat u de reis aanvangt?     Ja / Nee 

 
10. Hebt u nog opmerkingen betreffende uw gezondheid of uw lichamelijke of 

geestelijke conditie,  wat voor ons van belang zouden kunnen zijn tijdens de zeilreis?   Ja/ Nee 
 
Zo ja, welke: 

 



Indien u één of meerdere vragen met “ja” hebt beantwoord zal een arts van het artsencomité van de Eendracht zo 
nodig contact met u opnemen om met u te overleggen over eventuele gezondheidsrisico’s, die voor u van belang 
kunnen zijn.  
 
Naam: 
Geboortedatum : 
Ik ben bereikbaar voor eventueel overleg met de scheepsarts op telefoonnummer ……………………. 
 
Handtekening voor akkoord:        Datum: 
 
 

TOELICHTING BIJ DE GEZONDHEIDSVERKLARING 
 
 
ALGEMEEN 
 
De stichting 'Het Zeilend Zeeschip' draagt zorg voor een optimale (medische) veiligheid voor alle opvarenden. 
Daarom wordt er naar gestreefd tijdens de reis steeds een scheepsarts aan boord te hebben.  
 
Indien uw gezondheid duidelijk te wensen overlaat, loopt u een risico bij deelname aan de zeiltocht. Daarom wordt u 
verzocht de door het artsencomité van de Eendracht opgestelde, gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen. 
 
Door ondertekening van dit naar waarheid ingevulde gezondheidsformulier bevestigt u tevens dat u zich ervan 
bewust bent dat u geheel voor eigen risico deelneemt aan deze zeilreis en dat u instemt met de hierboven 
beschreven procedure. 
 
Indien u geneesmiddelen gebruikt, verzoeken wij u hiervan voor de duur van de reis voldoende mee te nemen. Aan 
boord is er slechts een beperkte voorraad geneesmiddelen voor bijzondere situaties. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan de directie van de Eendracht of de schipper, na negatief advies van de scheepsarts, 
besluiten dat u niet kunt deelnemen aan de zeiltocht. 
 
 

VRAGEN 
 
Vraag 2.  
 
Deze vraag is zo bedoeld dat de scheepsarts de risico’s kan schatten die eventueel kunnen optreden tijdens de 
zeereis. Het gaat in eerste instantie om uw welzijn en niet om uw inzetbaarheid aan boord.  
 
Vraag 7 t/m 10. 
 
Deze vragen hebben betrekking op de inzetbaarheid van u als mankracht bij de zeilhandelingen en het wachtlopen, 
zodat hiermee tijdens een reis rekening mee kan worden gehouden. 


