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Tiener Reformer Pilates PAR-Q Formulier 
(12-18 jaar/vanaf 1.50 meter) 

Naam van het kind: ———————————————————— 

Leeftijd: ———————————————————————— 

Lengte: ——————————————————————— 
    

Gezondheidsvragen 
Heeft uw kind ooit van een van de volgende zaken last gehad (cirkel J/N)?: 

1. Chronische rugpijn in boven- of onderrug? J/N  

2. Bot-/gewrichts- of spierproblemen? J / N  

3. Blijvende blessures?  J / N 

4. Meervoudige breuken? J/N 

5. Onverklaarbare spierzwakte? J/N 

6. Beduidende assymetrie van de onderste ledematen of mank lopen/ slepen met 
het been? J/N  

7. Is uw kind ooit gediagnosticeerd met scoliosis? J/N 

8. Is uw kind onder behandeling van een fysiotherapeut? J/N 

9. Is er enige reden waarom Reformer Pilates niet geschikt zou zijn voor uw kind? 
J / N 
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Als u “JA” op een van de bovenstaande vragen heeft geantwoord, geef dan graag 
volledige details en vraag toestemming voor uw kind aan een (para)medisch specialist 
voor deelname aan een Reformer Pilates Sessie. 

Door dit formulier te ondertekenen, bevestig ik, ouder/voogd van het bovengenoemde 
kind, dat ik dit formulier volledig gelezen heb en de vragen accuraat en naar mijn beste 
weten heb beantwoord.  
Ik begrijp dat mijn kind zelf verantwoordelijk is om verstandig en met aandacht deel te 
nemen aan de Reformer Pilates sessie en dat, indien zich ongebruikelijke symptomen 
zouden voordoen, mijn kind dit onmiddellijk aan de Reformer Pilates instructrice laat 
weten. 

In het geval dat medische toestemming moet worden verkregen voor de deelname van 
mijn kind aan de Reformer Pilates sessie, ga ik ermee akkoord contact op te nemen met 
de arts of fysiotherapeut om zo een geschreven toestemming te krijgen voor het 
daadwerkelijke starten van de Reformer Sessie. Deze toestemming zal ik aan de 
betreffende Reformer Pilates instructrice overhandigen. 
 
Graag alle onderstaande gegevens invullen  
(uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld) 

Handtekening ouder/voogd: 
                                            ___________________________________________ 

Naam in blokletters: 
                                 ____________________________________________ 

Datum:                        ____________________________________________ 

Adres:   ———————————————————————— 

Telefoonnummer:       ———————————————————————— 

Lees ook de Disclaimer van ZES Boutique Studio BV op de website.
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