Aanvraag
Medisch onderzoek ECLG
Vul dit formulier in als u een medisch onderzoek wil aanvragen bij het Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde (ECLG).







Vraag uw afspraak tijdig aan. Contacteer ons best 45 kalenderdagen vóór de vervaldatum van uw huidig medisch attest of 45 kalenderdagen
voordat u een initieel onderzoek wenst.
Vermeld eventueel welke data voor u passen. Hou hierbij rekening met onderstaande informatie:
o
Het aantal plaatsen per zitting is beperkt, dus het ECLG zal niet altijd aan uw wensen kunnen voldoen.
o
Initiële onderzoeken of onderzoeken waarvoor een NKO of een oogarts nodig is, vinden op woensdag- of
donderdagvoormiddag plaats (de concrete planning hangt af van week tot week); andere onderzoeken dagelijks.
o
Het ECLG is elke weekdag open van 9u tot 16u.
Stuur dit formulier naar:
o
Medex / ECLG
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
o
Mail: Eclg-cema@medex.belgium.be
Het ECLG plant zo snel mogelijk een afspraak in en brengt u hiervan per brief of per e-mail op de hoogte.

Meer informatie: www.medex.belgium.be/eclg
Service Center Gezondheid: 02/524 97 97
Medewerker ECLG: 02/524 76 50

1. Vul uw persoonlijke gegevens in.
Rijksregisternummer
Naam
Voornaam
Geboortedatum

/

/

Geboorteplaats
Adres

Nationaliteit
Telefoon vast
GSM
E-mail

2. Duid uw klasse en het type medisch onderzoek aan.
Klasse(s) waarvoor u op medisch onderzoek komt:

Aanvraag voor:

Klasse 1 – ATPL, CPL of MPL

Initieel onderzoek

Klasse 2 – PPL, SPL of BPL

Verlenging of hernieuwing

/

Uw medisch attest verloopt op :

Klasse 4 – ULM of DPM

/ 20

Klasse LAPL

3.

Geef eventueel data op die voor u passen.
/

/ 20

;

/

/ 20

;

/

/ 20

;

/

/ 20

Opmerking:

Deze gegevens worden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bewaard en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke
verplichtingen (Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) in het kader van het beheer van uw medisch onderzoek bij het ECLG. Als u uw gegevens wil raadplegen of
andere rechten op uw gegevens wil uitoefenen, kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD: DPO@health.fgov.be. Meer info:
https://www.health.belgium.be/nl/bescherming‐van‐persoonsgegevens

