
Blad M.02 
(laatst bijgewerkt 29-07-2015) 

 

MEDISCHE SCREENING F.C. PARK HOUTHALEN 
 

M.02. 1. Waarom Medische Screening bij spelers ? 

   

a. Als club achten wij het bijzonder belangrijk om bepaalde medische achtergronden te kennen van al 

onze sportieve leden. Dit kan ons instaat stellen om correct te handelen bij mogelijke medische 

voorvallen van welke aard dan ook.  

b. VFV (Voetbal Federatie Vlaanderen) vraagt aan alle voetbalclubs die op een bepaald niveau 

aantreden om een Medische Screening te doen bij hun actieve leden. 

c. Ook gaan onze actieve leden maandelijks een kleine controle moeten ondergaan, hierdoor kunnen 

wij gedeeltelijk aan blessure preventie doen (vb groeipijnen). Deze controles moeten ook de actieve 

leden optimaliseren wat betreft sportprestaties, en dit met het oog op hun doorgroei binnen onze 

club. 

 

 M.02. 2. Wat willen wij weten ? 

 

Een Medische Screening kan U zo uitgebreid mogelijk maken : inspanningstesten, cardiale screening, 

e.d...  Wij als club houden het beknopt met een kleine vragenlijst en een kort maandelijks onderzoek. 

D.m.v. de vragenlijst kunnen onze actieve leden kenbaar maken welke aandoeningen, klachten of 

blessures uit het verleden zich hebben voor gedaan.  

   

M.02. 3. Wetgeving ? 

 

Verschillende sportfederaties verplichten hun leden om een sportmedisch onderzoek te ondergaan, in het 

voetbal is dit voorlopig nog steeds niet zo. Meer en meer clubs vinden het echter raadzaam om tot 

medische screening over te gaan, en dit als blessure preventie en optimalisatie van de sportprestaties. 

Ook onze vereniging, Park FC Houthalen, gaat aan al haar actieve leden en/of ouders vragen om de 

medische vragenlijst (blad M.09) zo correct mogelijk in te vullen, U bent echter volledig vrij om hier al 

dan niet aan mee te werken. De maandelijkse controle wat betreft lengte, gewicht, e.d.. is echter wel 

verplicht voor de actieve jeugdleden.  

Zowel de antwoorden op de vragenlijst als de maandelijkse controle zullen wij als club uiterst discreet 

behandelen, slechts enkele bestuursleden hebben hier de bevoegdheid over. 

 


