
  Een ongeval ... en nu?

Een publicatie van Judoclub Hokkaido Lochristi



Zoals in elke sport is er een kans op ongevallen. Een blauwe plek, een kneuzing en heel af en toe een botbreuk. Heel 
veel ongevallen zijn er niet in de judosport, maar als je er eentje tegenkomt is het goed te weten dat je degelijk bent 
verzekerd.
Als judoka ben je via de Vlaamse Judofederatie verzekerd bij Ethias. 

1. Wat moet je doen?

Als je een ongeval tegenkomt of 
er zijn vermoedens van een kwet-
suur zal de trainer geen risico’s 
nemen en altijd een ongevallen-
formulier invullen en meegeven. 

Je kunt een blanco formulier ook 
altijd downloaden op de website 
van de club.

Verwittig in elk geval de verant-
woordelijke als je een kwetsuurt 
hebt of denkt te hebben.

1. Hoe dit formulier invullen?

Bladzijde 1, luik 1 is reeds door de club ingevuld.

Jij vult bladzijde 1 luik 2 in (je persoonlijke gegevens). 

De trainer zal luik 3 invullen (gegevens betreffende plaats 
en datum van het ongeval).



De trainer zal ook bladzijde 2, luik 4 invullen (omstandighe-
den betreffende het ongeval).

 

Indien er bij het ongeval een derde partij betrokken is, zillen 
deze gegevens hier worden ingevuld in luik 5.

De trainer zal in luik 6 de gegevens van getuigen invullen. 
Meestal zijn dat zijn (haar) eigen gegevens.

In luik 7 komen de gegevens van de persoon die op dit mo-
ment toezicht hield. In de meeste gevallen is dir de trainer.
Daaronder komt de plaats en datum van invullen en de 
handtekening van de trainer.

Op bladzijde drie worden de gegevens van het slachtoffer 
vermeld.

Onderaan zal de ouder de plaats en datum zetten en afte-
kenen.



Met dit formulier ga je naar de dokter of naar het zieken-
huis en laat de behandelende arts bladzijde 4 invullen.
Onderaan deze bladzijde zal ook de behandelende arts 
aftekenen.
LET OP:
Indien het een ernstig ongeval is, en er is vervoer per zie-
kenwagen nodig, dan laat je de arts vermelden:

 Vervoer per ziekenwagen is noodzakelijk
Zo is ook deze kost voor rekening van de verzekering.

De behandelende geneesheer zal onderaan het formulier 
aftekenen

Dit formulier dien je zo snel mogelijk in bij de verzekering (Prins-Bisschopssingel 73, 3500Hasselt), je kunt het ook faxen 
(011 28 20 20) of mailen (schade.schoolensport@ethias.be).

Alle documenten (doktersbriefjes, voorschriften apotheek, briefjes kinesist, ...) kun je best kopiëren en dien je in bij de 
mutualiteit. 

Je vraagt een document voor de verzekering en dat stuur je nadien naar hen op.

De mutualiteit zal het verschil tussen werkelijke kosten en teruggave mutualiteit betalen.


