INLICHTINGEN AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL
Download het KBVB formulier en druk het recto-verso af. (=de twee formulieren op voor- en
achterkant) en vul dit volledig in alsook laat dit verder invullen door de medische diensten.
Download het document “Wat te doen bij ongeval” en vul dit volledig in.
Ook dit hoort spijtig genoeg bij het voetbal: het kan gebeuren dat een speler tijdens een wedstrijd of
training een
kwetsuur oploopt die een doktersbezoek vereist. Op deze pagina ziet u welke procedure de betrokken
speler best
volgens onderstaande volgorde dient te volgen. Ook de ongevalsaangifte kan u hier bekijken en
afdrukken.
1. In dit geval moet de speler een officieel door de voetbalbond vereist “ Medisch Getuigschrift”
invullen dat u hier kan downloaden (of dat eventueel ook door de secretaris kan verstrekt worden). Het
Medisch Getuigschrift is ook te verkrijgen bij uw afgevaardigde of in de vergaderzaal van onze
kantine.
2. Het bijgevoegd “ Medisch Getuigschrift” moet meegenomen worden naar de dokter of specialist
die het volledig in dient te vullen. Wanneer men behandeld moet worden door een kinesitherapeut of
fysiotherapeut moet dit getuigschrift eveneens door de dokter ingevuld worden, mét het aantal
noodzakelijke zittingen.
3. De keerzijde van het Medisch Getuigschrift zijnde de “ Aangifte van Ongeval” , dient vervolgens
ingevuld te worden door de speler. Wat zeker niet mag vergeten worden is de vraag “Omstandigheden van het ongeval?” te beantwoorden. Gelieve een ziekenfondsvignet (plakkertje) mee te
brengen en alle documenten te bezorgen aan Dhr. Steven Sertijn op het adres Kaaistraat 22 te 9140
Tielrode.
4. Alle bewijzen van betaalde kosten dient men zorgvuldig bij te houden. Zorg dat de rekeningen van
de apotheek ook naam van de gekwetste speler staan.
5. Na enkele dagen wordt het formulier “Geneeskundig Getuigschrift van Herstel en Werkhervatting””
door de bond naar de secretaris gestuurd. De speler wordt ingelicht dat dit formulier binnengekomen
is, of het wordt aan de speler bezorgd.
6. Dit formulier wordt ingevuld als de speler volledig speelklaar is. Laat het a.u.b. niet te vroeg invullen!
Als de speler vroeger begint te spelen dan de datum die op het formulier vermeld werd, is dit volledig
op eigen risico!!!
7. De afrekening van het sportongeval dient vervolgens opgemaakt te worden bij het ziekenfonds
nadat alle rekeningen van dokters, specialisten en eventueel ziekenhuis ontvangen werden.
8. Bij de secretaris brengt de speler vervolgens het volgende binnen:
- de afrekening van het sportongeval (opgemaakt bij het ziekenfonds),
- alle eventuele andere rekeningen zoals bv. rekening van apotheker,.....
- het geneeskundig getuigschrift van “Herstel en Werkhervatting”” .
9. De K.B.V.B. stuurt een “Detail van Tegemoetkoming” naar de secretaris (d.i. het bedrag dat men
ontvangt en hoe me ntot dit bedrag gekomen is). Dit bedrag zal dan op de rekening van de speler
gestort worden.
Verder nog belangrijk:
A.
Wanneer men de dokter raadpleegt en het Medisch Getuigschrift niet ingevuld werd, komt de K.B.V.B.
NIET tussen in de kosten.
Het Medisch Getuigschrift moet binnen de 14 dagen na het ongeval bij de KBVB zijn.
B.
Wanneer men een kinesist of fysiotherapeut raadpleegt ZONDER doktersvoorschrift, is dit VOLLEDIG
TEN LASTE VAN DE SPELER.
Let goed op dat de noodzakelijke zittingen maximum 9 beurten om te starten door de dokter OP het
“Medisch Getuigschrift” werden ingevuld.
C.
Indien er MEER behandelingen van de kinesist of fysiotherapeut nodig zijn dan opgegeven werden op
het formulier “Herstel en Werkhervatting”, dient U zo vlug mogelijk voor het einde van de eerste reeks
een NIEUW doktersvoorschrift met 9 beurten af te geven bij de secretaris. Het voorschrift van 9
nieuwe behandelingen dient in Brussel toe te komen voor het einde van de eerste behandeling . Per
ongeval maximaal 60 beurten .

