AANVRAAG voor een licentie
als Medisch Official MON

(Versie 26/9/2016)

Ondergetekende verzoekt om in aanmerking te komen voor
een licentie om als wedstrijdarts bij MON motorsport evenementen te functioneren.
Voorletters en naam:

……………………………………………………. Geb. datum ……..-…….-…………

Woonadres:

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

Postcode:

………………………………….

Woonplaats: ………………………………….

Tel/ mob:

……………………………………

e mail adres: ………………………………....

Jaar van afstuderen:
Specialisatie:
BIG-registratienummer:

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
(omcirkel wat wel van toepassing is)

Heeft de volgende opleidingen in trauma opvang: ATLS
PHTLS
MTLS of SSTLS
Heeft de volgende geldige licenties:
KNAF
KNMV
MON
Andere opleiding of ervaring in trauma opvang: ……………………………………………………………………
Na BIG controle en beoordeling van uw aanvraag door de medische commissie van de MON
ontvangt u via de MON nadere informatie over het dienst doen tijdens motorsportevenementen in
de vorm van de handleiding wedstrijdarts, dit kunt u ook downloaden via de website van de MON.
Voldoet u (nog) niet aan de opleiding en ervaringseisen dan kunt u éénmalig een tijdelijke licentie
krijgen voor één wedstrijd of voor de duur van het lopende seizoen en kunt u zich eventueel
inschrijven voor de opleiding SSTLS.
Indien u wel voldoet aan de opleidingseisen ontvangt u uw licentie als Medisch Official MON. Deze
licentie is meerdere jaren geldig.
U dient altijd bij werkzaamheden als wedstrijdarts te beschikken over een adequate medische
uitrusting. De benodigde trauma uitrusting onderdelen staan bij iedere officiële wedstrijd ter
beschikking via de MON en kunnen vóór aanvang trainingen met de clubvertegenwoordiger
opgehaald worden bij de wedstrijdbus. Na de wedstrijd dient alles in goede orde geretourneerd te
worden met invulling van de lijst verbruikte materialen.
Als wedstrijdarts kunt u aanvullende eigen medicatie en als u daarmee vertrouwd bent een eigen set
endotracheaal tubes mee nemen voor inzet (zie o.a. de handleiding wedstrijdarts).
Datum: ………………………………… Handtekening aanvragend arts:

………………………………………………..

Een recente pasfoto of selfie bijsluiten en met het ingevulde formulier opsturen naar:
medische commissie MON postbus 341, 5430 AH Cuijk of
als e-mail met jpg en pdf sturen naar med@mon.nl

MON

