
 

 

BRIEF VOOR DE HUISARTS 

 

Geachte Collega, 

 

Vanuit de medische cel van basketclub Opwijk wensen wij de medische screening van onze spelers zo 

veel mogelijk waarde te geven zodat onderliggende medische problemen tijdig erkend worden, en 

eventueel preventief kan opgetreden worden bij bepaalde risicofactoren. 

Daarom vindt u in bijlage alvast een vragenlijst die opgesteld werd door “Sport Vlaanderen”, welke u 

kan gebruiken om risicopatiënten te detecteren. Deze vragenlijst, in combinatie met een grondig 

klinisch onderzoek kan de waarde van uw medische goedkeuring alleen maar ten goede komen. 

Vanaf 14 jaar wordt er eveneens aangeraden om elke 3 jaar een ECG in rust af te nemen bij uw  

patiënt om cardiale problemen vroegtijdig op te sporen. 

Vanaf 35 jaar dient dit best uitgebreid te worden met een beoordeling van cardiale risico’s bij uw 

patiënt (zoals cholesterol, diabetes, roken etc). Indien u het nodig acht, kan een verder cardiaal 

nazicht bij een cardioloog plaatsvinden op uw doorverwijzing. 

 

Hopend op uw samenwerking om onze spelers zo gezond mogelijk te houden! 

 

Met collegiale groeten, 

 

Namens de medische cel BC Opwijk 

Dr. Tom Peeters 

Email: tom.peeters4@telenet.be 
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MEDISCHE SCREENING BC OPWIJK 

Naam: 

Lengte: 

Gewicht: 

Rook je?:  

Lijdt of leed je vader, moeder, broer of zus aan de volgende aandoeningen? 

Plotse dood 

Hartstilstand 

Wiegendood 

Onvrijwillige verdrinking 

Auto-ongeval zonder duidelijke oorzaak 

Andere / onbekende oorzaak van plotse dood 

Hartaandoening 

Ja, maar ik weet niet welke 

Aantasting van de hartslagaders (coronair lijden) 

Hartinfarct 

Ziekte/verzwakking/verdikking van de hartspier 

Ernstige hartritmestoornissen 

Marfan-syndroom 

Lang QT-syndroom 

Brugada-syndroom 

CPVT (Catecholaminerge polymorfe ventrikeltachycardie) 

Ventrikeltachycardie 

Andere hart- en bloedvatziekten 

Heb je ooit de volgende symptomen ervaren bij het sporten? 

Pijn op de borstkas bij of na inspanning  

Duizeligheid bij of na inspanning  

(Bijna) flauwvallen bij of na inspanning  



Onregelmatig hartritme bij of na inspanning  

Kortademigheid bij of na inspanning  

Lijd of leed je zelf aan een van de volgende aandoeningen? 

 Hartaandoening 

Hartgeruis  

Aantasting van de hartslagaders (coronair lijden) 

Hartinfarct 

Ziekte/verzwakking/verdikking van de hartspier 

Ernstige hartritmestoornissen 

Marfan-syndroom 

Lang QT-syndroom 

Brugada-syndroom 

CPVT (Catecholaminerge polymorfe ventrikeltachycardie) 

Ventrikeltachycardie 

Hartkleplijden 

Hartspierontsteking (myocarditis) 

Chronisch hartfalen 

Onderging je ooit een van de volgende ingrepen? 

Catheterisatie 

Bypass-operatie 

Stenting - plaatsen van een ballonnetje 

Pacemaker 

Pacemaker-defibrillator  

Harttransplantatie  

Andere 
 

Hoge bloeddruk (>140/90 mm Hg) of medicatie voor hoge bloeddruk  

Hoge cholesterol  

Beroerte, herseninfarct (CVA) 

Kanker 

Epilepsie 

Down syndroom 

Diabetes  

 



Pneumologie 

Heb je astma of inspanningsastma?  

Heeft u COPD (chronisch obstructief longlijden, chronische bronchitis of emfyseem)?  

Heeft uw vader, moeder, broer of zus astma?  

Heb je soms ademhalingsklachten tijdens een inspanning?  

Heb je soms ademhalingsklachten na een inspanning?  

Heb je soms ademhalingsklachten in bepaalde omstandigheden?  

Neurologie 
 

Heb je ooit een hersenschudding gehad? 

Heb je ooit belangrijke letsels opgelopen aan hoofd – nek - rug 
 

Orthopedie 
 

Heeft u last van of bent u in behandeling voor een blessure?  

Zo ja, welke?.................... 

 

Heeft u het laatste jaar een blessure of klacht van het bewegingsstelsel gehad die zou kunnen 
terugkomen of erger worden door toegenomen fysieke inspanningen? 

Bent u in het verleden (langer dan 1 jaar geleden) al geblesseerd geweest? 

 

Medicatiegebruik 

Gebruikt u chronische medicatie? 
 Zo ja, welke?:……………………………………………………………………… 

Gebruikt  u: 

Cocaïne  

Anabole steroïden 

Amfetamines 

 


