Persoonlijke medische vragenlijst jobstudent ZOL
(bestemd voor de arbeidsarts)
Onderstaande vragenlijst dient VOLLEDIG en persoonlijk door u ingevuld en ondertekend.
Let op: bij een niet volledig ingevulde vragenlijst sturen wij het document terug en kan u niet aan het werk als
jobstudent in het Ziekenhuis Oost-Limburg!
Na invullen en ondertekening terug te bezorgen aan Liantis via e-mail ziekenhuisoostlimburg@liantis.be of
via post t.a.v. Heidi Jacobs naar Liantis Maastrichtersteenweg 254 – 3500 Hasselt.

Vak voorbehouden voor de arbeidsarts
Geschikt / Ongeschikt
Beperkingen:

Bijkomend onderzoek wegens:

Aan de hand van onderstaande medische vragenlijst zal de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer reeds een eerste beoordeling
maken van je gezondheidstoestand in correlatie met de
blootstellinggegevens en de vereisten vermeld op de “werkpostfiche”
van je toekomstige arbeidspost als jobstudent.
Zo de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer nog een bijkomende
beoordeling wenst (onduidelijkheden over je gezondheidstoestand
en/of de noodzaak je te informeren hoe je bepaalde potentiële
gevaren op de werkplek kan voorkomen), zal zij/hij je uitnodigen voor
een bijkomend medisch onderzoek (breng dan alle medische
documenten die je in je bezit hebt mee).
Deze vragenlijst wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

Persoonlijke gegevens jobstudent:
Naam en voornaam: …………………………………………… Rijksregisternummer: ………….………………….
Geslacht: …………………………..

Geboortedatum en –plaats: …………………………………….…………

Straat: ………………………………………………………………….…………. ……… huisnr ….… bus ……...
Postcode: ………… Gemeente: ………….………………………………………
Telefoon of GSM ………………………...
E-mail adres: ……………………………………….………
Naam en adres van de huisarts: …………………………………………………………………………………………………
Sport en vrijetijdsbesteding: ……..………………………………………………………………………………………………..
Gegevens tewerkstelling:
Uw functie:
Arbeider

Arbeider veiligheidsfunctie

Bediende

Verpleegkundige

Vroedkundige

Paramedici: kine, ergo, logo,
psycho, medisch labo,
diëtiste

Startdatum – einddatum van tewerkstelling: ____/_____/____ tot en met ____/_____/____.
Dienst van tewerkstelling: ……………………………………………………………………………………………....
ZOL Campus St.-Jan

ZOL Campus St.-Barbara
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Medische vragenlijst:
ZO JA, WAAROM?
COMMENTAAR
IN TE VULLEN DOOR DE
JOBSTUDENT

NEEN

WAARAAN
JE?

LIJD

WELKE
BEHANDELING ?

1

Voel jij je in slechte
gezondheid?

2

Heb je de laatste 12 maanden
een dokter geraadpleegd?

3

Ben je de laatste 5 jaar langer
dan 15 dagen ziek geweest?

4

Lijd je aan een blijvende
invaliditeit of lichaamsgebrek?

5

Neem je regelmatig
geneesmiddelen (medicatie)?

6

Werd je vroeger al
geopereerd?

7

Was je ooit het slachtoffer van
een ongeval met lichamelijk
letsel?
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8

Ben je allergisch voor
bepaalde producten of werd je
ooit behandeld voor een
allergie?

Wat waren de
verschijnselen?
Welke behandeling ?

9

Gebruik je regelmatig
alcohol?
Zo ja,

hoe vaak?
hoe veel?

10

Rook je?

Zo ja,

hoeveel?

Zo ja,

welke?

11
Gebruik je af en toe één of
andere drug
hoe vaak?
hoeveel?

COMMENTAAR
LIJD OF LEED JE DE LAATSTE
5 JAREN AAN EEN
AANDOENING VAN:

N
E

ZO JA, WELKE?
WANNEER?

E

MOMENTEEL NOG LAST?
WAARVAN?
(EV. MEDICATIE?)

IN TE VULLEN DOOR
DE
ARBEIDSGENEESHEE
R

Ademhalingsstelsel (bv.
bronchitis, tuberculose, astma,
hooikoorts, …)

Beenderstelsel (bv. lage rugpijn,
nekklachten, knieproblemen,
artrose, tenniselleboog, reuma,
schouderklachten, …)

Evenwichtsstelsel (bv. draaiingen,
...)
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Hart- en bloedvaten (bv.
hartkloppingen, hoge of lage
bloeddruk, zware spataders,
hartziekten, hartpijnen, …)

Huidziekten (bv. eczema, acne,
psoriasis, …)

Metabolisme (bv. Diabetes of
suikerziekte, schildklier, …)

Spijsvertering (maag-zweer,
maagontsteking, lever- of
galproblemen, darmziekten,
diarree, lies- of navelbreuk)

Urinewegen (bv. nierziekten,
blaasproblemen, …)
Zenuwstelsel (bv. epilepsie of
vallende ziekte, verlammingen,
depressies, herhaalde zware
hoofdpijn, psy-hische
aandoeningen, …)
Zintuigen (bv. gehoor, zicht,
oorsuizingen, …)

Hebt u nog andere afwijkingen of
bijzonderheden te vermelden?

Voor de vrouwen:
- lijd je aan een gynaecologische
aandoening?
- ben je momenteel zwanger?
(sommige werkposten zijn
verboden voor zwangere
vrouwen)

Datum: …………………

Handtekening:

Naam: …….………………………………

………………………………………..
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