Diagnose Formulier – Nationale Classificatie Lichamelijke
Beperking
De sporter dient zelf dit formulier volledig ingevuld terug te sturen naar [.]
Met ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met:


Het Handboek Classificatie



Het betalen van de eigen bijdrage ter hoogte van [.]



De privacyverklaring (daarin wordt uitgelegd wat er met jouw gegevens gebeurt), deze is te
vinden op www.paralympisch.nl.

Bij het verstrekken van onjuiste en/of niet volledige gegevens heeft [.] het recht om ondergetekende
geen classificatie te verstrekken.

Sporter

Indien sporter minderjarig is
Wettelijk vertegenwoordiger

Naam

..........................................

Naam .........................................

Datum

..........................................

Datum ........................................

Sporters worden geadviseerd om goed de erkende beperkingen van hun tak van sport door te
nemen. Dit omdat niet alle beperkingen gezien worden als toelaatbare beperkingen voor de
verschillende sporten. Mocht de sporter in de nabije toekomst aan internationale wedstrijden deel
gaan nemen is het aan te raden om direct het Engelstalige “Medical Diagnostics Form” in het Engels
in te vullen.

Diagnose Formulier – Nationale Classificatie Lichamelijke
Beperking
De komende twee pagina’s van het Diagnose Formulier dienen volledig ingevuld te worden door de
(sport)arts van de sporter.
Informatie sporter
Achternaam:
Voornaam:
Sport:
Sportbond:
Geslacht:
Geboortedatum:
Aantal jaren sportief:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
M/V
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Medische informatie
Een beschrijving van de medische diagnose van de sporter en het verlies aan functiebeperking door
de medische diagnose van de sporter.

De medische diagnose is: progressief 

stabiel 

Medische geschiedenis
De beperking is: aangeboren 
verworven 
Indien verworven de begindatum noteren:________________________________________________
Medicatie

Paraaf (sport)arts:

Diagnose Formulier – Nationale Classificatie Lichamelijke
Beperking
Documenten
De beschreven medische diagnose op dit formulier en de resulterende beperking moet het verlies aan
functie volledig kunnen verklaren tijdens de classificatiekeuring. Anders kan er geen sportklasse
toegewezen worden door het classificatiepanel, zoals beschreven staat in het Handboek Classificatie.
Daarom dient er aanvullend, recente en relevante medische informatie bijgevoegd worden als voor de
sporter de volgende zaken van toepassing zijn.
Kies wat voor sporter van toepassing is:
 bij beperking of diagnose welke niet geverifieerd kan worden door duidelijke tekenen en
symptomen dienen rapporten van aanvullende testen bijgevoegd te worden.
 bij complexe of zeldzame aandoeningen of meerdere beperkingen dienen rapporten van
aanvullende testen bijgevoegd te worden.
 bij een amputatie of dysmelia ter hoogte van een enkel, knie, pols of elleboog dienen
röntgenfoto’s van het betreffende gewricht bijgevoegd te worden.
 bij een ruggenmerg beperking dient er een recente ASIA scale onderzoek bijgevoegd te
worden.
 Als de coördinatie is aangedaan door ataxia, athetosis of hypertonie dienen er ‘Modified
Ashworth Scale’ scores bijgevoegd te worden.
Let op:
Rapporten van aanvullende testen door artsen, fysiotherapeuten of andere zorgprofessionals zijn
welkom, waar relevant, als aanvulling op de medische diagnose informatie.
 Rapporten aanvullende testen zijn bijgevoegd
De sportbond en classifiers kunnen om meer informatie vragen afhankelijk van de sporter zijn
lichamelijke omstandigheden.
(sport)arts
 Ik bevestig dat bovenstaande informatie accuraat is en dat eventuele documenten zijn bijgevoegd.
Naam:
Beroep/specialisme:
Registratie:
Telefoon:
E-mail:
Datum:
Handtekening:

Paraaf (sport)arts:

