WDDA Formulier bijzondere waardevermindering

Formulier voor beoordeling van bijzondere beperkingen
In aanmerking komende spelers met een beperking kunnen (na beoordeling) deelnemen aan
WDDA gerankte toernooien.
Criteria voor opname:
Spelers die klinisch zijn gediagnosticeerd met ten minste één van de volgende typen
stoornissen, worden geacht in aanmerking te komen voor deelname:
Verminderde spierkracht - Verminderde kracht gegenereerd door spier- of spiergroepen, kan
voorkomen in een ledemaat of onderhelft van het lichaam, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt
door ruggenmergletsel, Spina Bifida of Poliomyelitis.
Athetosis - Over het algemeen gekenmerkt door ongebalanceerde, ongecontroleerde
bewegingen en een moeilijkheid om een symmetrische houding aan te houden, als gevolg van
hersenverlamming, hersenletsel, multiple sclerose of andere aandoeningen.
Verminderd passief bewegingsbereik - bewegingsbereik in één of meerdere gewrichten
wordt permanent verminderd. Gewrichten die verder kunnen gaan dan het gemiddelde
bewegingsbereik, de gezamenlijke instabiliteit en acute aandoeningen, zoals artritis, worden
niet beschouwd als in aanmerking komende beperkingen - in overeenstemming met de
Paralympische Richtlijnen.
Hypertonie - Abnormale toename van spierspanning en een verminderd vermogen van een
spier om zich uit te strekken, wat het gevolg kan zijn van letsel, ziekte of een
gezondheidstoestand zoals hersenverlamming.
Ledemaatgebrek:- totale of gedeeltelijke afwezigheid van botten of gewrichten vanaf de
geboorte of als gevolg van trauma (bijvoorbeeld auto-ongeluk of amputatie) of ziekte
(bijvoorbeeld botkanker). De speler komt in aanmerking voor verlies van ledemaat als het
minimaal de enkel of pols betreft, maar zal op individuele basis worden beoordeeld als het
verlies kleiner is dan dit.
Ataxia - Gebrek aan coördinatie van spierbewegingen door een neurologische aandoening
zoals cerebrale parese, hersenletsel of multiple sclerose.
Beenlengteverschil - Botverkorting vanaf de geboorte of trauma. Geschiktheid van de speler
wordt verleend als een lengteverschil van 7 cm of groter is.
Korte gestalte - Verlaagde stahoogte als gevolg van abnormale afmetingen van de botten van
de bovenste en onderste ledematen of romp, bijvoorbeeld als gevolg van achondroplasie of
groeihormoondeficiëntie. In aanmerking komend als niet groter in hoogte dan 1.4 m.
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Alleen voor kantoorgebruik
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Datum:

Klantnaam:

Details arts:

Opmerking:
Deze beoordeling moet worden voltooid door een voldoende gekwalificeerde arts - lees
bijgevoegde beoordelingsclassificatie voor WDDA-criteria.
De kwalificatie voor bijzondere beperkingen is gebaseerd op de diagnose van het volgende:
Markeer alles wat relevant is.

Verminderde spierkracht __

Ledemaatgebrek __

Athetose __

Ataxie __

Verminderd passief bewegingsbereik __

Verschil in beenlengte __

Hypertonie __

Korte gestalte __

Handtekening arts:

Datum :
Alleen kantoor gebruik:

Opmerkingen van de arts :

