Inschrijving Conditietest – Sportmedische keuring – Bike fitting

Coaching Center 185 en SKa (Sport + Keuringsartsen) biedt alle VCG-medewerkers de mogelijkheid
om in te schrijven voor een conditietest en/of sportmedische keuring (digitaal) en/of bike fitting.
Deze tests/metingen zullen uitgevoerd worden op VCG. Wanneer deze exact zullen plaats vinden zal
later nog gecommuniceerd worden. Daarnaast is het aantal dagen die worden ingepland afhankelijk
van het aantal inschrijvingen. Betrachting is om alles te doen aanvangen vanaf begin maart.
De kostprijs voor de tests/metingen zijn :




Conditietest : €110
Sportmedische keuring : €60
Bike fitting : €125

Klik op onderstaande link om je in te schrijven voor één of meerdere tests/metingen.
FORMULIER INVULLEN

De inschrijvingen worden afgesloten op 20 februari.
Het sportmedisch keuringsattest - mits goedkeuring door arts - kan voorgelegd worden bij om het
even welk fietsevenement waar dit vereist is.
Voor diegenen die zich ingeschreven hebben voor Mon Ventoux 2017, moet aan de organisatie
Sporta een medisch geschiktheidsattest bezorgen vóór 12 mei. Dit medisch attest ‐getekend door
een arts‐ is verplicht voor deelname aan de slotapotheose op de Mont Ventoux. Zonder attest =
geen deelname op 17 juni.

HOE PAK JE DIT AAN?
Het medisch geschiktheidsattest kan je op 2 manieren bekomen: zie keerzijde.

1) Standaard Medisch Attest (papier)
 Standaardformulier dat je via jouw
persoonlijk profiel kan downloaden en
door jouw (sport)arts laat invullen en
handtekenen.
 Na dit bezoek mail je jouw attest naar
info@monventoux.be of Sporta,
Geneinde 2, 2260 Tongerlo.
 Opgelet: formulieren of attesten van
andere organisaties zijn niet
toegelaten. Jouw attest is enkel deze
editie van Mon Ventoux geldig.









2) Sportmedische keuring (digitaal)
Surf naar www.sportkeuring.be en maak een
afspraak met een erkende sportarts naar
keuze.
Vul een voorbereidende vragenlijst in.
Tijdens jouw bezoek test de sportarts jouw
lichaam aan de hand van deze vragen +
sportmedisch geschiktheidsonderzoek +
onderzoek (elektrocardiogram in rust).
Jouw attest is tijdens deze + eerstvolgende
editie van Mon Ventoux geldig.
Het attest ‐mits goedkeuring‐ wordt
automatisch doorgestuurd naar Sporta.

Een sportmedisch keuringsattest bekomen bij een erkend sportarts die niet automatisch (digitaal)
doorgestuurd is naar Sporta is slechts voor 1 jaar geldig.
Terugbetaling sportmedische keuring : Sommige mutualiteiten/fondsen betalen voor een
sportmedische keuring of preventieve hartscreening tot 30 euro per persoon terug. Vraag
inlichtingen bij uw mutualiteit/fonds.

