Hoe ziet het meldingsformulier eruit?
Welke informatie moet ik geven?
Welke informatie kan ik kwijt?
www.mysignal.be
U bereikt het meldingsformulier door na het inloggen op de homepage van
www.mysignal.be

Na het inloggen komt u op uw “Dashboard” pagina. Hier ziet u een knop om
melding te doen en een lijst van uw eerdere meldingen.

Wanneer u op de knop SIGNAALMELDING MAKEN klikt, komt u op de pagina
SIGNAAL MELDING AANMAKEN
Als u bent ingelogd vindt u hier de door u al opgegeven informatie in het eerste deel van het
formulier:

Gegevens meldende arts

Daaronder komt u in het blok met enkele vragen over de bij de melding
betrokken werkende(n)/werknemer(s). De vragen met een * zijn verplichte
vragen.

Daaronder komt u in het blok Informatie over de ziekte met een verplicht
tekstblok over het gezondheidsprobleem en de diagnose en nog twee velden
waarin u informatie kunt weergeven over andere mogelijk relevante klachten
en over uitgevoerd diagnostisch onderzoek met de resultaten. Er kan veel tekst
in de velden wordt getypt/geplakt Voor verdere toelichting bij de vraag kunt u
met uw muis over de witte i in grijs rondje gaan om de tip tool zichtbaar te
maken

Daaronder komt u in het blok Informatie over werk en blootstelling met
verplichte tekstvelden over beroep en werktaken en de specifieke blootstelling
waarvan u denkt dat het de oorzaak van de gezondheidsklachten is. Onder de
vraag en in de tip tool wordt beschreven welke informatie hier van belang is.
Ook hier kan veel tekst in de velden wordt getypt/geplakt.

In het tweede deel van het blok Informatie over werk en blootstelling vindt u
twee niet verplichte vragen. Deze gaan over beschermende maatregelen en
andere relevante blootstelling. U kunt hier veel aanvullende informatie kwijt,
maar u kunt deze vragen ook open laten. Onder de vraag en in de tip tool
wordt beschreven welke informatie hier van belang is. Ook hier kan veel tekst
in de velden wordt getypt/geplakt.

Daarna vindt u een blok Overwegingen bij uw beoordeling. Hieronder kunt u
aangeven waarom u denkt dat de gezondheidsklachten en de blootstelling
verband houden met elkaar. Heeft u daarvoor ondersteunend bewijs,
bijvoorbeeld uit de literatuur, noem dan hier ook u bronnen of voeg een
samenvatting toe. In het tekstblok eronder kunt u beschrijven wat u al heeft
gedaan bij de casus (maatregelen, advies etc.) en u kunt ons een specifieke
vraag stellen. Het is niet verplicht deze blokken in te vullen

Tot slot vindt u een blok Samenvatting. Hier vindt u drie verplichte velden met
een korte omschrijving van ziekte, werksituatie en specifieke blootstelling.
Eronder kunt u nog een korte samenvatting van de melding maken, maar dat is
niet verplicht. Invullen van dit blok kan overkomen als dubbel werk, maar het is
voor onze database en het opzoeken van cases van groot belang om een korte,
maar volledige aanduiding te hebben. Als het formulier is ingevuld kunt u het
printen en daarna kunt u de melding indienen en krijgt u de mededeling dat de
melding is verstuurd.

