STAPPENPLAN
SPORTONGEVAL

 Je loopt een blessure op, maar is geen arts nodig. Er is geen tussenkomst van de
verzekering KBVB.

De eerstvolgende maandag na het ongeval kom je tussen 19u en 20u naar onze kinesist
op de velodroom.
Je bespreekt samen hoe de behandeling van de blessure verder verloopt.

Terugbetaling van eventuele kosten gebeurt via de normale weg van de mutualiteit.

Na genezing neem je contact op met onze kinesist. Onze kinesist zal bepalen of er
terug kan aangesloten worden bij de groep of als er een aangepast trainingsschema
opgesteld moet worden. De kinesist verwittigt de trainers!
ZONDER ADVIES VAN ONZE KINESIST KAN EN MAG ER NIET OPNIEUW GEVOETBALD
WORDEN!

Code Groen: Er mag terug volop gevoetbald worden zonder beperkingen.
Code Oranje: Er mag getraind worden maar met aangepaste oefeningen.
Code Rood: Er mag nog niet gevoetbald worden.
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 Je loopt een blessure op en je dient de spoeddienst of een arts te raadplegen.
De kosten zijn vermoedelijk hoog en er is wel een tussenkomst van de verzekering
KBVB gewenst.
(Indien de kosten vermoedelijk laag zijn en er is geen tussenkomst van de
verzekering KBVB gewenst, volg dan de procedure bij 1.)

De eerstvolgende maandag na het ongeval kom je tussen 19u en 20u naar onze kinesist
op de velodroom.
Je bespreekt eventueel samen hoe de behandeling van de blessure verder verloopt.

Na bezoek aan arts breng je de 3 documenten binnen (max 14 dagen na ongeval) in
BRIEVENBUS ONGEVALLEN aan velodroom, samen met een kleefbriefje van mutualiteit
(niet vastkleven!): medisch getuigschrift – aangifte – vragenlijst.
Diedrik Van Tieghem en/of Michel Denolf per mail of telefonisch op de hoogte
brengen.

Bij genezing:
Attest van volledig herstel (ontvangen van de bond) laten invullen door arts en samen
met alle briefjes, originele facturen en rekeningen … deponeren in dezelfde
brievenbus ongevallen.
Voorzie alle documenten van het dossiernummer (ontvangen van de bond) en breng
Diedrik Van Tieghem en/of Michel Denolf per mail of telefonisch op de hoogte.

Neem contact op met onze kinesist betreffende herstel. Onze kinesist zal bepalen of er
terug kan aangesloten worden bij de groep of als er een aangepast trainingsschema
opgesteld moet worden. De kinesist verwittigt de trainers!
ZONDER ADVIES VAN ONZE KINESIST KAN EN MAG ER NIET OPNIEUW GEVOETBALD
WORDEN!

Code Groen: Er mag terug volop gevoetbald worden zonder beperkingen.
Code Oranje: Er mag getraind worden maar met aangepaste oefeningen.
Code Rood: Er mag nog niet gevoetbald worden.
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Enkele aandachtspunten
Onderaan aangifte ongeval de privacyverklaring tekenen:
door de gekwetste zelf vanaf de leeftijd van 13 jaar of door ouders/voogd indien
jonger dan 13 jaar.
Kinesitherapie moet vooraf aangevraagd worden door de behandelende arts.
Vraag steeds om een minimumaantal kinebeurten in te vullen op het
aangifteformulier, ook al heb je ze niet direct nodig.
Hou rekening met de termijn van 14 dagen. Bij overschrijding kan de
tegemoetkoming door het dienst terugbetaling sportongeval geweigerd worden.
Bij vragen, onduidelijkheden … neem contact op met Diedrik Van Tieghem of Michel
Denolf.
Formulieren en uitgebreide info kan je terugvinden op
www.kmtorhoutjeugd.be/sportongeval-2

Jeugdsecretaris DIEDRIK VAN TIEGHEM
0486 75 00 23 – diedrik.vantieghem@telenet.be
gerechtigd correspondent MICHEL DENOLF
0498 10 29 77 – torhout1992km@deno.be

>> Vragenlijst KM ongevallen: zelf in te vullen
>> Medisch getuigschrift dienst ongevallen KBVB: door de arts in te vullen
>> Aangifte ongeval: wordt door ons ingevuld (onderaan tekenen!)
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