
              

Praktische  richtlijnen bij een kwetsuur  in
verband met uw sportactiviteit bij Kvk. Svelta Melsele   -   seizoen 2012-2013

Er is een vrije keuze in verband met de behandelende geneesheer of kinesist maar onze club beschikt wel 
degelijk over  :

1. Clubdokter  :  Dr. Inge Beeldens, Klapperstraat 117,  9120  Beveren.    Telefoon : 03 / 775 03 19

       Dr. Hendrik De Keulenaer, Kerkplein 16, 9120  Melsele Telefoon : 03 / 775 53 
44

            2. Clubkinesist  :  Jean-Paul De Winter, Spoorweglaan 7,  9120  Melsele.   Telefoon : 03 / 775 99 82

      De Cock Sven, Bankwegelhof 5, 9120  Beveren       Gsm : 0496 / 05 53 67 
     Praktijk : Peter Benoitlaan 81   “ Move to improve “,  9120  Beveren

 Procedure bij ongeval     
 

1. Na een ongeval vraagt U direct aan de ploegafgevaardigde of een bestuurslid een formulier
“ongevalsaangifte” dat U meeneemt bij de geneesheer of de spoedopname.

2. Het geneeskundig getuigschrift op de keerzijde van het document moet door de behandelde 
geneesheer worden ingevuld.  Daarna bezorg je de ongevalsaangifte uiterlijk binnen de week 
na datum van kwetsuur aan de gerechtigd correspondent.

      (clubsecretaris Marc Van den Eeckhout, Schoolstraat 12, Melsele)

3. Het formulier “ongevalaangifte” zal worden ingevuld door de clubsecretaris  en naar de dienst 
FSF van de Kbvb binnen de 14 werkdagen worden opgestuurd.

4. Elke aangifte  moet aan de clubsecretaris worden afgegeven, samen met een kleefstrookje van
het ziekenfonds. 
Bijkomende inlichtingen (bij voorkeur apart schriftelijk noteren) zijn ook noodzakelijk om de 
ongevalaangifte degelijk in te vullen :

a)   Beroep gekwetste speler of gewoon student
b)   Naam + adres van de werkgever

   c)   Uw post- of bankrekeningnummer
d) Duidelijke omschrijving hoe het sportongeval is gebeurd
e) Aard en situering van de kwetsuur

5.Kiné  :  indien er direct een kinesitherapeutische behandeling nodig is moet die door de behandelde 
                   geneesheer worden voorgeschreven op het geneeskundig getuigschrift. 
             Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet 
voorafgaandelijk door de Kbvb worden 
          goedgekeurd.  

                                Daartoe dient een kopie van het medisch voorschrift bij de clubsecretaris afgegeven worden die   
      dit voorschrift opstuurt naar de dienst FSF.  Een aantal dagen nadien komt de toestemming met                    

           datum van begin van de behandeling.
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AFHANDELING  : 

Na de aangifte van het ongeval, krijgt U van de KBVB een formulier “ATTEST VAN HERSTEL” en 
een bevestigingsbrief van de secretaris gc.
Dit formulier dient door de behandelde dokter ingevuld te worden na volledig herstel.
Let weer op !!!  : indien dit attest  van herstel niet  is binnengebracht mag het voetbalspelen niet hernomen 
worden !!!!
Na volledig herstel en bij voormeld attest voegt U dan alle ORIGINELE uittreksels van uw ziekenfonds 
in verband met uw betalingen en uw oplegkosten.  Uw dossier wordt dan overgemaakt aan de verzekering 
en de terugbetaling van de oplegkosten worden op uw rekeningnummer gestort.
De oplegkosten worden door de verzekering maar terug betaald op basis van het officieel barema van het 
R.I.Z.I.V.
Dit betekent o.a. dat geen tegemoetkoming is voorzien voor :

- supplementen die voortkomen uit het verblijf op een 1 of 2 persoonskamer bij 
hospitalisatie.

- geneesmiddelen
- huren van krukken
- radioscopie
- taping

 
 TENSLOTTE  :

a)De KBVB rekent een “ algemene vrijstelling van 10,20 € ” per dossier dat aanleiding
geeft tot een terugbetaling.   De club zelf vraagt geen onkosten voor aanmaken van een dossier

b)Indien GEEN oplegkosten zich voortdeden, wordt dit ongeval geklasseerd zonder gevolg.
c)Het federaal solidariteitsfonds betaalt slechts één sessie kiné/fysiotherapie per dag.
d)De maximale tegemoetkoming wat betreft het aantal strekkingen is beperkt tot 60 behandelingen per 

ongeval en per jaar, behoudens akkoord van de door het fonds aangeduide geneesheer.
       http://extranet.e-kickoff.com/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf

Titel 21 : Het Federaal Solidariteitsfonds
Algemeen Overzicht Reglement
Artikel 2101 tot en met artikel 2132

 
BIJ WERKVERLET : In geval van werkverlet verwittigt uw werkgever en uw ziekenfonds.

 Indien U nog verdere inlichtingen wenst, neemt dan gerust contact op met het secretariaat
 Marc Van den Eeckhout,      tel. :  03/775 34 23     gsm :  0499/13 61 03
                                                  marc_vde@hotmail.com

 
 Het is natuurlijk de vurigste wens van onze club dat er zich geen sportongevallen voordoen.  
Het kan echter steeds gebeuren.  Daarom ook deze praktische inlichtingen.

Sportieve groeten voor het seizoen 2012-2013.

Namens het hoofdbestuur KVK. Svelta Melsele
De secretaris gc.  Van den Eeckhout Marc
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