Procedure met betrekking tot blessurebehandeling
Wat te doen bij een sportongeval?
Stappenplan:

Blessure opgelopen

Start
verzekeringsprocedure

Advies bij clubkiné

Extern advies

Revalidatie bij
clubkiné

Externe revalidatie

Bewijs van
genezing

Hervatten
(aangepaste)
trainingen

Stap 1: Blessure opgelopen >>> start verzekeringsprocedure
• Vraag aan uw trainer of afgevaardigde een formulier “aangifte van ongeval”
of
download
het
formulier
via
de
website:
www.eendrachtmazenzeleopwijk.be
• Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of
spoedgevallendienst van een ziekenhuis.
• Laat de kant van het formulier “ Medisch getuigschrift” invullen door de

arts.
• Indien kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen. Let op:
De verzekeringen van de KBVB betalen enkel het aantal aangevraagde
kinébehandelingen terug.
• Vul zelf de kant “aangifte van ongeval” in met alle nodige gegevens. (Vb:
naam ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + KLEVER MUTUALITEIT
• Dien de aangifte in binnen de 10 dagen na datum van het ongevalbij
onze GC Kurt Struelens 0496/120993- gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be.
• Bij volledige genezing:
o Laat een controleonderzoek doen bij uw dokter.
o Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit(erelonen, hospitalisatie,
kiné…)
o Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw
mutualiteit.
• Het bedrag (enkel het geconventioneerde gedeelde)dat niet terugbetaald
wordt door uw mutualiteit is gedekt door de verzekering van de KBVB
(verminderd met een franchise).Breng alle documenten zo snel mogelijk
binnen bij Kurt Struelens:
o Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit;
o Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen
kastickets)
o Factuur van hospitalisatie (originele factuur, geen kopie)
o Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen;
o Neem steeds kopies voor uw eigen dossier !!!
Let op:
• Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamer niet
verzekerd.
• Voor “tanden” geldt een speciale regeling.
• Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden
ook niet terugbetaald door de verzekering.
• Het bedrag dat door de verzekeringen wordt terugbetaald, zal na
goedkeuring door de voetbalbond terugbetaald worden aan de ouders.
Contactgegevens GC Kurt Struelens: 0496/120993- gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be

Stap 2: vaststellen van de blessure
•
•

Bij eigen dokter/specialist/kiné (diagnose mededelen aan trainer/JC/TVJO)
Bij clubkiné (kan speler doorverwijzen naar specialist)

Stap3: revalidatie
•
•

Bij eigen kiné (na behandeling bewijs van genezing aan trainer overhandigen)
Bij clubkiné (hij rapporteert aan trainer/JC/TVJO)

Stap 4: groen licht voor hervatting trainingen en wedstrijden
Stap 5: Afsluiten verzekeringsdossier bij GC Kurt Struelen

De procedure die men moet volgen om een sportongeval aan te geven en om de
competitie/trainingen te hervatten staat uitvoerig beschreven op de website van de club
en wordt tevens toegelicht op de kick off-vergaderingen..

