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Naam:………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………… 
 
Sport:……………………………………………………..................................................... 
 
Ploeg:………………………………………………………………………………………….. 
 
Niveau:………………………………………………………………………………………… 
 
Aantal trainingen/matchen per week:……………………………………………………. 
 
 
Vragenlijst voor sportmedische keuring 
 
 Neen Ja Toelichting 

Volgende vragen hebben betrekking op uw familie: 

Is er iemand in uw familie plots gestorven (inclusief auto-ongeval, 
wiegendood en verdrinking) op jonge leeftijd (<55 jaar bij mannen en 
<65 jaar bij vrouwen)? 

   

Heeft er iemand in uw familie een hartaanval gehad op jonge leeftijd 
(<55 jaar bij mannen en <65 jaar bij vrouwen)? 

   

Lijdt er iemand in uw familie aan één of andere hartaandoening of 
‘cardiomyopathie’ (onder andere lang-QT-interval-syndroom, Brugada-
syndroom, ernstige ritmestoornis, aantasting van de kransslagaders, 
catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie)? 

   

Lijdt er iemand in uw familie aan het syndroom van Marfan?    

Heeft er iemand in uw familie onverklaarde epilepsie?    

Volgende vragen hebben betrekking op uzelf: 

Heeft u ooit pijn of een gevoel van onbehagen of beklemming in de 
borststreek gehad tijdens of na een inspanning? 

   

Bent u ooit duizelig geworden tijdens of na een inspanning?    

Bent u ooit (bijna) flauwgevallen tijdens of na een inspanning?    

Bent u ooit (bijna) flauwgevallen zonder duidelijke oorzaak?    

Heeft u ooit last gehad van een onregelmatig hartritme of van 
hartkloppingen? 

   

Bent u soms meer kortademig of vermoeid dan hoe het met de graad 
van inspanning overeenstemt? Bent u sneller moe dan uw vrienden bij 
een inspanning? 

   
 
 

Zie ook ommezijde 



Heeft men u ooit verteld dat u een hartgeruis hebt?    

Heeft men u ooit verteld dat uw bloeddruk te hoog is?    

Heeft men u ooit verteld dat u teveel cholesterol hebt?    

Heeft men u ooit verteld dat u een hartprobleem hebt?    

Heeft u ooit een hartinfectie gehad?    

Heeft u ooit een epilepsieaanval gehad?    

Heeft men u ooit afgeraden om aan een bepaalde sportactiviteit deel te 
nemen omwille van een gezondheidsreden? 

   

Gebruikt u momenteel of op regelmatige basis medicatie?    

Gebruikt u cocaïne en/of anabole steroïden?    

 


