WAT TE DOEN BIJ EEN BLESSURE/ONGEVAL
Het kan elke speler overkomen….een hard contact in de wedstrijd, een misstap op de training,…
ieder clublid is aangesloten bij de KBVB en is dus verzekerd voor sportongevallen.
Bij een ongeval moeten steeds 2 documenten in orde gebracht worden:
1. Aangifte ongeval => zelf in te vullen eventueel met hulp van de trainer/afgevaardigde
Vul dit document zo volledig mogelijk in :
- Beroep speler
- Naam + adres van de werkgever
- Rekeningnummer speler
- Duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval (datum,uur,plaats,welke
wedstrijd/training en hoe het is gebeurd)
- Omschrijving van de opgelopen kwetsuur
- Klever van ziekenfonds
- Handtekening slachtoffer/ouders
2. Medisch getuigschrift => in te vullen door de behandelende geneesheer
Indien er behandelingen door de kinesist noodzakelijk zijn, gelieve dit zeker te laten
vermelden bij punt 4 .
Deze documenten kan je bekomen bij uw afgevaardigde , uw trainer, GC Suzy Declercq van de club of
zelf downloaden op onze clubwebsite.
We hebben slechts 21 kalenderdagen de tijd om de aangifte door te geven aan de KBVB. Gelieve
deze documenten binnen de 7 kalenderdagen te bezorgen aan de GC Suzy Declercq of in de rode
brievenbus te stoppen aan de poort van het voetbalterrein. De club vult deze documenten verder
aan en zo kunnen wij borgen dat de aangifte tijdig door KBVB geregistreerd wordt.
Belangrijk om te weten :
-

-

-

-

Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft als gevolg
dat u niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld => na aangifte
ongeval ontvangt u steeds een “attest van herstel”. Gelieve dit te laten invullen door de
dokter als verklaring dat u de sportactiviteit mag hervatten.
Indien er na een eerste reeks kinebehandelingen nog bijkomende nodig zijn => attest van
de geneesheer nodig met vermelding aantal. Dit moet wederom goedgekeurd worden
door KBVB. Dus zeker tijdig aan de club te bezorgen vóór start nieuwe sessie.
Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (vb.supplement
eenspersoonskamer, speciaal gips, e.d. zijn ten laste van de speler)
Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen(vb tape,
huur krukken,..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
De bedragen die u ontvangt, dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten, daarom
raden we iedereen aan om bij een vrij ernstig sportongeval, ook aangifte te doen bij de
maatschappij van uw hospitalisatieverzekering.
Enkel de originele documenten worden aanvaard, geen kopies e.d.
Indien vragen over de aangifte => secretariaat@spartheestert.be

