
    
 
 
VRAGENLIJST SPORTMEDISCH ONDERZOEK JONGEREN 
    
 
 
Naam                      Geboortedatum  ___ 
 
Datum onderzoek                               BSN                           Huisarts_____________________ 
 
Ben je akkoord met het versturen van het verslag naar je mailadres?       �JA  �NEE 
 

Zo ja, wat is je mailadres?__________________________________________________________ 
 
 
Vermeld hieronder wat voor sport je doet en hebt gedaan in de afgelopen jaren. 
  
Sport   aantal malen   niveau   jaartallen 

1.    x per week recreatie/wedstrijd/top                         

2.    x per week recreatie/wedstrijd/top     

3.    x per week recreatie/wedstrijd/top     

4.    x per week recreatie/wedstrijd/top      

5.    x per week recreatie/wedstrijd/top     

 
Beantwoord de onderstaande vragen met JA / NEE en eventuele toelichting. Als je problemen niet 
vermeld, ben je zelf verantwoordelijk voor de beperkingen en problemen die daaruit voortvloeien! 
 
 
1. Heb je weleens een ernstige ziekte meegemaakt?  
Denk hierbij aan ziekten waarvoor je in een ziekenhuis moest worden  
opgenomen en/of langdurig door een arts behandeld moest worden.    �JA   �NEE  

Eventuele toelichting:           

             

              

 
 
2. Rook je?                             �JA  �NEE  
Gebruik je een speciaal dieet?        �JA  �NEE  
Gebruik je medicijnen         �JA  �NEE 
Heb je (als kind) weleens medicijnen voor je longen nodig gehad?   �JA  �NEE 

Eventuele toelichting:           

             

              

 
 

3. Heb je weleens last gehad van flauwvallen en/of wegraken?     �JA  �NEE   

Eventuele toelichting:           

             

              



 
 

 

4. Heb je weleens last gehad van kortademigheid of hartkloppingen? �   �JA  �NEE    

Eventuele toelichting:           

             

              

 
 
5. Komen er in je familie erfelijke ziekten (bijvoorbeeld hartziekten) voor?   �JA  �NEE 
Zijn er in je familie mensen voor hun 50e jaar plotseling overleden? �   �JA  �NEE 

Eventuele toelichting:           

             

              

 
 
6. Blessures 
Heb je weleens iets gebroken.        �JA  �NEE 
Heb je regelmatige lage rugklachten.       �JA  �NEE 
Heb je weleens een schouder uit de kom gehad.     �JA  �NEE 
Heb je weleens een kruisband van je knie gescheurd.     �JA  �NEE 
Heb je weleens een forse enkelverzwikking gehad.     �JA  �NEE 
Ben je ooit geopereerd?        �JA  �NEE 
Ben je het afgelopen jaar door een fysiotherapeut behandeld.    �JA  �NEE 
Heb je ooit een andere ernstige blessure gehad die niet hierboven genoemd wordt? � �JA  �NEE 

Eventuele toelichting:           

             

             

             

 
 
7.. Wil je zelf nog iets aan de orde stellen?       �JA  �NEE  
Eventuele toelichting:           

             

             

             

 
 
 
 
Naar waarheid ingevuld door:     

Handtekening       

Plaats       Datum      

 
 


