
 
 

Wat doen bij een voetbalongeval ? 

 

Indien een speler tijdens een training of voetbalwedstrijd een kwetsuur oploopt waarvoor de 

tussenkomst van een geneesheer nodig is, moet het ongeval bij de voetbalbond worden 

aangegeven om een tegemoetkoming in de kosten te kunnen krijgen. 

 

o Vraag het document “Aangifte van ongeval” aan de secretaris of aan de trainer of 

afgevaardigde van je ploeg of haal het document van de website af 

 

o Laat het “Medisch Getuigschrift” door de behandelende geneesheer invullen. Let op: indien 

de tussenkomst van een kinesist nodig is, moet het aantal behandelingen bij punt 4a worden 

ingevuld. Is dit niet ingevuld, dan worden kinesistkosten niet terugbetaald. 

 

o Plak een klever van het ziekenfonds in het voorziene vak op de keerzijde 

 

o Vul het beroep en de gegevens van de werkgever in (indien van toepassing) 

 

o Vul de omstandigheden van het ongeval in of (beter) deel ze aan de secretaris mee. Zo 

worden de gegevens op de juiste manier ingevuld. 

 

o Bezorg het document zo snel mogelijk aan de secretaris terug. Een ongeval moet binnen 14 

dagen worden aangegeven. 

 

o Extra behandelingen bij de kinesist moeten eerst worden aangevraagd. Bezorg een kopie van 

het voorschift voor aanvang van de nieuwe reeks. 

 

o Laat na genezing het genezingsattest door de geneesheer invullen. De “Datum herspelen” 

bepaalt vanaf wanneer de speler opnieuw speelgerechtigd is. Onkosten die tot op deze 

datum werden gemaakt komen voor vergoeding in aanmerking. 

 

o Laat na ontvangst van alle rekeningen de mutualiteit een afrekening maken 

 

o Bezorg het genezingsattest en het kwijtschrift van de mutualiteit aan de secretaris. Voor 

ziekenhuisfacturen moet het originele document worden bijgevoegd. 

 

o Na afhandeling en goedkeuring van het dossier door de bevoegde dienst zal het door de 

verzekering uitgekeerde bedrag door de club aan de speler worden overgemaakt 

 

o Tot 2 jaar na een ongeval kan een kwijtschrift worden opgestuurd. Na 2 jaar wordt het 

dossier afgesloten. 


