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RUGPREVENTIE - AANVRAAG FUNCTIONELE REVALIDATIE1 

(2 exemplaren invullen, één opsturen naar Fedris en het andere voor het REVALIDATIECENTRUM) 
 

1 WERKNEMER 

 

1.1 INSZ*2 : - -  1.2 Geboortedatum* :  /  /  1.3 Taal :  N  F     D 

1.4 Naam* : ________________________________  1.5 Voornamen* : ______________________________________ 

1.6 Tel : _______________________ 1.7 Bankrekening* : - - 

1.8 Behandelende geneesheer  Naam, voornaam : __________________________ Tel : __________________________ 

1.9 Ziekenfonds3  Code : 

 Naam : ________________________________ 

  ________________________________ 

 

2 WERKGEVER 

 

2.1 RSZ-Nummer :  -  2.2 Ondernemingsnummer4 :  . .  . 

2.3 Naam* : ________________________________________________________________________________________ 

2.4 Adres* : ________________________________________________________________________________________ 
 

3 ARBEIDSGENEESHEER 

 

3.1 GENEESHEER  RIZIV-NR :  -  -  -  Naam, voornaam* : _________________________ 

Tel/GSM* : ___________________  Fax : _____________________  E-mail* : ______________________________ 

3.2 EDPBW/IDPBW  RSZ-Nummer :  -  Ondernemingsnummer4 :  . . .  

Naam* : ___________________________________________________________________________________________ 

Adres* : ___________________________________________________________________________________________ 

3.3 Werknemer is onderworpen aan het risico* : manueel hanteren van lasten  mechanische trillingen (overgedragen via zitvlak)  

3.4 Beroep - Functie* : ______________________________________________ 

3.5 Oorzaak van de arbeidsongeschiktheid* :  aspecifieke lage rugklachten  herval  heelkundige ingreep LSWZ (lumbosacrale wervelzuil) 

3.6 Begindatum van de arbeidsongeschiktheid* :  /  / 2 0 

3.7 In geval van heelkundige ingreep LSWZ, datum* :  / / 2 0 

3.8 Was er ooit een werkverandering nodig wegens lage rugklachten ?  

 ja  neen  Indien ja : Was het wegens de huidige pijnepisode ?  ja  neen 

 

HANDTEKENING VAN DE WERKNEMER  
De ondergetekende geeft toestemming tot het uitwisselen van de medische 

gegevens betreffende zijn rugrevalidatie tussen de betrokken geneesheren 
(arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer, geneesheer van Fedris en 

behandelende geneesheren). 

 HANDTEKENING VAN DE ARBEIDSGENEESHEER  
De ondergetekende verbindt zich tot het nazien van de echtheid van de gegevens 

verzameld in dit formulier (UW STEMPEL A.U.B.) 
 

 

 

 
 
 

Dit aanvraagformulier MOET DE DAG ZELF van de 
handtekening van de arbeidsgeneesheer naar Fedris 

opgestuurd worden. 

 Datum : __ / __ / 20___ 

Keuze van het REVALIDATIECENTRUM : zie bijlage II of www.fedris.be  

1 Koninklijk Besluit van 17 MEI 2007 (B.S.11/06/2007) tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van 

de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970.  

2 INSZ = Identificatienummer van de Sociale Zekerheid = Rijksregisternummer dat u op uw identiteitskaart of op uw SIS-kaart kunt vinden. 

3 Gelieve naam en code in te vullen (zie bijlage I op de website : www.fedris.be).  
4 Uniek ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen 

* Verplichte inlichtingen.  

OF (plak hier een kleefbriefje van uw mutualiteit) 
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4 STATUS PATIENT MET LAGE RUGKLACHTEN (door het revalidatiecentrum in te vullen gedurende de 1ste raadpleging)  
 

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE PATIENT 

 INSZ*5 :  - -  Geboortedatum* :  /  / 

 Naam* : ______________________________  Voornamen* : ____________________________ 

HUIDIGE GESCHIEDENIS LAGE RUGPIJN 

 4.1 Datum eerste medisch onderzoek in het centrum :  /  / 2 0 

 4.2 Datum (of maand) begin huidige rugpijnepisode :  /  / 2 0 

 4.3 Patiënt is arbeidsongeschikt wegens : 

 Aspecifieke lage rugklachten sinds minimum 4 weken en maximum 3 maanden 

 Een herval binnen de 12 maanden, sinds minstens 1 week en maximum 3 maanden 

 Een heelkundige ingreep op de lumbale wervelzuil sinds minstens 4 weken en maximum 3 maanden  

 4.4 Het klinisch onderzoek bij opname in het centrum bevestigt een lumbale pathologie : 

 Met radiculaire uitstraling tot aan de knie  

 Met radiculaire uitstraling tot onder de knie 

 Zonder radiculaire uitstraling 

VOORGESCHIEDENIS LAGE RUGPIJN6 (vragen te beantwoorden door de patiënt) 

 4.5 Bestonden er vóór de huidige pijnepisode reeds lage rugklachten (pijn, last) die langer dan een dag duurden 
in de gearceerde lichaamszone hieronder afgebeeld, al of niet met uitstraling naar één of twee benen ? 

 

 

 ja  neen 

 

 
 4.6 Was er tijdens de laatste 12 maanden, maar vóór de huidige pijnepisode, reeds werkverzuim wegens lage 

rugklachten ? 

  ja  neen  Indien ja  Frequentie:  keer  Totaal aantal verzuimdagen :  dagen 

 

5 REVALIDATIECENTRUM 7 

 

5.1 Code : 5.2 Naam : _________________________________________________________________________ 
 

HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE 
GENEESHEER VAN HET CENTRUM (UW STEMPEL A.U.B.) 

 
 
 
 

Bevestigt dat bij de patiënt geen majeure contra-indicaties werden vastgesteld om aan 

het revalidatieprogramma deel te nemen. 

 

Datum : __ / __ / 20___ 

 

 

 

 

 

 
5 INSZ = Identificatienummer van de Sociale Zekerheid = Rijksregisternummer dat u op uw identiteitskaart of op uw SIS-kaart kunt vinden. 

6 Referentie : Standardized Nordic Questionnaire, KUORINKA et al., Applied Ergonomics (1987, 18, 2, pp.233-237). 

7 Gelieve naam en code in te vullen (zie bijlage II op de website : www.fedris.be). 
* Verplichte inlichtingen. 
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