PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN SPORTONGEVAL

•

Vraag een aangifteformulier bij onze secretaris of bij één van onze bestuursleden of klik hier om
het formulier te downloaden

•

Het "medisch getuigschrift" dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer. De
keerzijde, "aangifte van ongeval", dient ingevuld te worden samen met de secretaris, , binnen de
10 dagen na ongeval.. Vergeet geen klevertje van het ziekenfonds mee te brengen. Wanneer er
een kinesist of een fysiotherapeut dient geraadpleegd te worden, dient dit aangevraagd te
worden alvorens er met deze raadplegingen wordt aangevangen.

•

De secretaris zal aangifte van het ongeval doen bij K.B.V.B. Na ongeveer 10 dagen ontvangt de
secretaris een "ontvangstbewijs" dat aan de gekwetste zal bezorgd worden. Hierop zal
aangegeven staan hoeveel beurten kine zijn toegekend evenals de begindatum van deze
behandelingen (indien kine aangevraagd).

•

Bijkomende KINE steeds op voorhand aanvragen (via de secretaris), zoniet, wordt er ook
niet terugbetaald door het solidariteitsfonds van de K.B.V.B. Deze volgende behandelingen
mogen pas aanvangen na goedkeuring door K.B.V.B.

•

Onderaan het "ontvangstbewijs" dat u krijgt van onze secretaris bevindt zich een gedeelte dat
dient ingevuld te worden door de geneesheer alvorens terug te beginnen trainen of voetballen,
weliswaar na volledig herstel. Dit brengt u bij de secretaris binnen, zodat dit aan K.B.V.B. kan
bezorgd worden.
Opgelet, indien het genezingsattest niet werd binnengebracht en u start het
voetballen, kan er bij een evenueel nieuw letsel GEEN TWEEDE DOSSIER worden
geopend. U hebt er dus alle belang bij dit attest binnen te brengen vooraleer het voetballen aan
te vangen.

•

Terugbetaling van de kosten :
Alle attesten / rekeningen dienen eerst aangeboden te worden bij het ziekenfonds. U vraagt bij
uw ziekenfonds een overzicht van uw persoonlijk aandeel in de onkosten. Wat betreft facturen
van ziekenhuis, ambulance en dergelijke dienen steeds de originelen (dus geen kopie) afgegeven
te worden. Voor apothekersonkosten is een kasticket onvoldoende. Gelieve aan uw apotheker
een bewijs voor de verzekering te vragen. Dit alles bezorgt u aan de secretaris.
Indien nog niet alle rekeningen zijn toegekomen, maar slechts een gedeelte, gelieve dit eveneens
te melden, zodat ervoor kan gezorgd worden dat uw dossier nog niet afgesloten wordt bij
K.B.V.B. maar er toch mag gevoetbald worden.

De K.B.V.B. staakt elke tussenkomst voor de kosten opgelopen na het hernemen van de
sportactiviteit.
•

BELANGRIJK: Indien de sportieve inactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt, wordt er geen
tegemoetkoming uitgekeerd.

U kan voor bijkomende vragen steeds terecht bij de Secretaris van de Club

Procedure in verband met sportongevallen
De jeugdspelers van VK Liedekerke – voor zover ze minimum 6 jaar zijn en aangesloten bij
de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden
een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen .
Federaal solidariteitsfonds ( F.S.F. ) van de KBVB
Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds
waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen .
Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden
inrichten.
De bijdrage bedraagt momenteel € 3,5 per aangesloten lid. Daarbuiten betaalt de club aan de
bond een lidgeld van € 25 per aangesloten lid .
Criteria van tegemoetkoming
Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club.
Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van
training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar .
Aard van de tegemoetkoming
De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement van
het F.S.F en zijn te talrijk om allemaal op te sommen.
Algemeen kan men stellen :
- er is een vrijstelling van € 8,70 per ongeval
- in principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters-, apothekers-, hospitaalkosten en
andere kosten van die aard . Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt
normaal zelf moet betalen . ( Remgelden )
- De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen ( o.a. categorie D ) komen niet
in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F.
- Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen
voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping .
- Belangrijk is wel dat het F.S.F slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de
behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de
gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn .

Aangifte van sportongevallen
Er gebeurt een sportongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor er een medische
tussenkomst nodig is. Wat doe je ?
1. Het is NIET noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter moet.
In dit geval zal de speler zich, de dag zelf of de dag nadien, aanbieden bij dokter .
2. ONMIDDELLIJKE medische bijstand is noodzakelijk. ( bv. zware kwetsuur tijdens
training of wedstrijd )
De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij
bezorgt je het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende
geneesheer. Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk in het secretariaat worden binnen
gebracht, omdat de aangifte binnen de 10 dagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.
Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.
Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel
mogelijk terug in het bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde
geneeskundig getuigschrift.
(Wanneer men via de spoedopname gaat, gelieve daar te vragen behandeld te worden
door iemand van orthopedie )
3. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze
Zorg ervoor dat u steeds het geneeskundig getuigschrift ( te vragen aan de afgevaardigde of
trainer van de ploeg ) laat invullen en tijdig bezorgt aan het secretariaat.
De aangifte moet binnen de 10 dagen ingediend worden bij de K.B.V.B
Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een geneeskundig getuigschrift van
herstel. Dit moet na herstel door de behandelende geneesheer ingevuld en samen met de
kwijtschriften mutualiteit ( enkel op naam van de speler ), apothekersrekeningen, enz.
terugbezorgd worden aan het secretariaat.
Belangrijk is :
' Het NIET toegestaan is aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een
verklaring van herstel is ingevuld, dit wegens het risico van weigering van
tegemoetkoming door het F.S.F. bij een volgend ongeval.
De datum van deze verklaring is geldig voor de hervatting aan de sportactiviteiten . ‘
Terugbetaling van onkosten
Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te
bekomen, vragen wij :
• ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR
DOKTER? ZIEKENHUIS? APOTHEKER OF ANDEREN;
• De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest “ tussenkomst “ te laten

invullen ( enkel op naam van speler )
• Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan het secretariaat:
a. Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit.
b. De onkostennota’s voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst voorziet. Vb.
apothekerskosten.
c. Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit: volledige staat van onkosten door u
ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken .

De terugbetalingen zullen gebeuren op de rekening die u heeft opgegeven .

ADMINISTRATIE SPORTONGEVAL
Wat moet U doen als U slachtoffer bent van een sportongeval opgelopen ofwel bij een
trainingsessie of tijdens een wedstrijd. Naast de persoonlijke revalidatie en het herstel is er
ook een administratief luik.
Vraag naar het KBVB formulier "Aangifte van ongeval" aan Uw trainer of afgevaardigde
indien U het niet spontaan overhandigd werd.
Welke chronologische stappen moeten U nemen:
Laat de ene zijde van het ontvangen KBVB formulier (met hoofding Medisch getuigschrift)
door de behandeldende geneesheer VOLLEDIG invullen. Alle vragen van 1 tem 13 moeten
beantwoord worden. Bovenaan dienen de doktergegevens vermeld te worden, middensectie
van 13 vragen volledig laten invullen en de validatie sectie onderaan moet een datum en
handtekening van de dokter hebben. Kijk dit goed na voor U het formulier aan de
clubsecretaris overhandigd ! Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder
afgewerkt binnen de club !!
Vul de andere zijde van het KBVB formulier (met hoofding Aangifte van ongeval") zelf
VOLLEDIG in. We overlopen alle vragen ter verduidelijking:
- Naam en stamnummer club (in BLOKLETTERS): VK LIEDEKERKE (09467)
- Naam en voornaam van de gekwetste ( in BLOKLETTERS)
- Aaansluitingsnummer KBVB (indien niet gekend zie secretaris)
- Zijn/haar geboortedatum
- Zijn/haar juiste adres
- Ziekenfonds informatie: kleef een ZIEKENFONDSBRIEFJE in het vakje
- Is hij student, arbeider, bediende, zelfstandige?
- Wat is zijn/haar beroep?
- Naam en adres van zijn/haar werkgever
- Is hij in de hoedanigheid van speler onderworpen aan de Sociale Zekerheid?

- DATUM EN UUR VAN HET ONGEVAL (!) 00 / 00 / 0000 - 00:00 UUR
- Zijn / haar functie: SPELER / OEFENMEESTER / VRIJWILLIGER
- A. Tijdens welke wedstrijd?
Welke afdeling en reeks?
- B. Tijdens welke vriendschappelijke wedstrijd?
- C.Tijdens welke training?
- Op welk speelveld?
- Omstandigheden van het ongeval?
De andere vragen kan U, indien van toepassing, samen met de secretaris overlopen alvorens
in te vullen.
Ingevuld formulier zo snel mogelijk aan de clubsecretaris afgeven. Het volledige ingevulde
formulier moet TEN LAATSTE veertien werkdagen na het ongeval afgeleverd worden bij
de KBVB. Laattijdig afgegeven formulieren worden NIET meer behandeld zodat er geen aanspraak op een tussenkomst van het FSF verwacht mag worden.
Nadat het ongevalsformulier verstuurd werd naar het FSF, ontvangt VK LIEDEKERKE na
ongeveer 14 dagen een bevestiging of het dossier al dan niet aanvaard werd. Bij dit
schrijven (blauw blad) is een in te vullen genezingsattest toegevoegd dat door de
behandelende arts van de speler wederom moet ingevuld worden. Opgelet: Zonder dit attest
terug binnen te brengen kan U de trainingen of wedstrijden NIET hervatten. U bent dan
immers NIET verzekerd en indien U een andere blessure zou oplopen wijst zowel de KBVB
als VK LIEDEKERKE alle verantwoordelijkheid af. Dit in te vullen attest wordt door het
secretariaat naar de speler per brief toegezonden.
Alle medische rekeningen moeten EERST door de betrokken speler betaald worden en
DAARNA aangeboden worden op het ziekenfonds. (Geen rekeningen afgeven op het
secretariaat!!) De speler ontvangt dan een afrekeningstaat van het ziekenfonds.
UITSLUITEND deze afrekeningstaat moet samen met het ingevulde genezingattest aan
onze secretaris (secretariaat) bezorgd worden.
Het FSF berekend dan het terug te betalen saldo minus € 8 administratiekosten. Zowel de
speler als VK LIEDEKERKE ontvangt hiervan een schrijven van het FSF.
De speler dient zijn bankrekeningnummer op te geven. (FSF uitbetalingen worden
uitsluitend via de bank uitgevoerd!) Na de uitbetaling is het dossier voor VK LIEDEKERKE
afgesloten.
Opmerking: enkel aangesloten leden die hun lidgeld betaald hebben komen in aanmerking
voor een tussenkomst van het FSF bij sportongevallen! Wij hopen U voldoende geinformeerd
te hebben inzake de correcte afhandeling van een ongevaldossier.

Tenslotte nog dit: bovenstaande richtlijnen dienen zeer strikt opgevolgd te worden, anders kan
VK LIEDEKERKE niet garant staan voor een mogelijke terugbetaling van Uw gemaakte
uitgaven.

