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: Antwoorden op feedback uit regio’s op voorstel medisch begeleider

Feedback 1: Een wedstrijdorganisatie mag hier geen last van hebben
Van de wedstrijdorganisatie verwachten wij de volgende zaken:
De wedstrijdorganisatie:
- Brengt EHBO & vrijwilligers op de hoogte van deelnemer & begeleider;
- Ontvang uiterlijk twee weken voorafgaand aan de survivalrun een meldingsformulier van
deelnemer die begeleid wordt. Hierin staat het volgende vermeld:
o Korte omschrijving aandoening;
o NAW-gegevens begeleider;
o Welke categorie er gestart wordt;
o Contactgegevens tbv vragen vanuit WO.
Op de dag van de survivalrun meldt de deelnemer zich zoals elke andere deelnemer. Mocht
een WO behoefte hebben aan een alternatieve aanmeldingsprocedure op de wedstrijddag
dan kunnen zij dit afstemmen met de deelnemer in kwestie. Middels de contactgegevens uit
het eerder versterkte meldingsformulier.
Feedback 2: Wie geeft verklaring af? Wat volstaat?
De aanvraag van de verklaring verloopt via de huisarts. Het is aan de huisarts te bepalen of hij/zij dit
af kan/mag geven of dat dit door specialist of onafhankelijk arts uitgevoerd dient te worden.
Als SBN zijn wij niet de enige partij die een overdracht als deze van personen met een medische
aandoening verlangen. Veelal hebben zij al een verklaring als deze in hun bezit of zijn op de hoogte
waar zij deze kunnen verkrijgen.
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Feedback 3: Wat te doen bij waterpassages?
Het is aan de medisch begeleider om zich voor te bereiden op een survivalrun. Bij een waterpassage
is er veelal een alternatieve oversteek te vinden in de omgeving. Een medisch begeleider kan hier
gebruik van maken.
Mocht uit de voorbereiding van de medische begeleider blijken dat dit ‘onmogelijk’ zijn of dit te veel
tijd in beslag neemt dan is het de keuze van zijn/haar deelnemer of deze wel van start gaat.
Een WO hoeft geen extra maatregelen te treffen om passages te faciliteren.
Feedback 4: Hoe staat de verzekering hier tegenover?
Van belang is dat de begeleider geen deelnemer is, niet ingeschreven staat in UVP en het parcours op
eigen risico aflegt, zonder gebruik te maken van de hindernissen. Primair bewust maken (expliciet)
dat ze geen deelnemer zijn en daarom niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de SBN,
inclusief het handelen ten aanzien van de begeleidde persoon.
Wat deelnemers betreft geeft de verzekering hier geen beperkingen in. De deelnemer dient, net als
alle andere deelnemers aan de start, capabel te zijn het parcours te volbrengen en op de hoogte is
van de risico’s. Waar men ook mee akkoord gaat bij inschrijving.
Feedback 5: Hoe bewaken we dat de medisch begeleider ook degene is die ingeschreven staat als
medisch begeleider bij de SBN?
Een SBN lid meldt zich bij het secretariaat aan om met een medisch begeleider te lopen. Bij
goedkeuring van de aanvraag ontvangt het lid een ‘medisch begeleider armband’.
Vervolgens mag het lid zelf bepalen wie optreedt als medisch begeleider. Dit kan verschillen per
survivalrun. Echter is het lid wel verplicht te melden middels het meldingsformulier wie er optreedt
als begeleider tijdens de survivalrun.
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