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Wat te doen bij een sportongeval:
Hieronder volgt de procedure om een tegemoetkoming te bekomen van het Federaal
Solidariteitsfonds (FSF) van de KBVB indien U het slachtoffer werd van een sportongeval.

Lees deze procedure aandachtig en volg ze steeds
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vraag, bij het oplopen van de kwetsuur, een formulier “Aangifte van ongeval” aan de
ploegafgevaardigde (bij wedstrijden) of aan de trainer (tijdens trainingen). Dit formulier kan
je ook bekomen in de verschillende kantines op of bij Didier Plaisier.
Vul dit formulier zelf zoveel mogelijk in (let vooral op: naam en adres, klevertje van uw
ziekenfonds, tijdens welke wedstrijd/training, met welke ploeg, datum van het ongeval,
beroep en de omstandigheden van het ongeval).
Laat dit formulier invullen door de dokter die de eerste zorgen toedient en bezorg dit
uiterlijk één week na het ongeval aan Didier Plaisier (te laat ingediende dossiers worden
niet aangenomen door de KBVB).
De KBVB zal op basis van het formulier een dossier openen en bezorgt de club een
ontvangstbewijs en een “Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting”. Dit
genezingsattest wordt u toegestuurd door de club.
Bij genezing dient dit genezingsattest ingevuld te worden door de dokter. Het ingevulde
genezingsattest dient terug bezorgd te worden aan Didier Plaisier. Wees ervan bewust dat
de bond geen tussenkomst zal vestrekken bij een volgend sportongeval indien het
genezingsattest niet werd afgeleverd vooraleer opnieuw te trainen en te spelen! Referentie:
KBVB. reglement – artikel 2121(verzekeringen)
Geef samen met het genezingsattest de originele hospitalisatiefactuur, de afrekening van
het ziekenfonds (niet de doktersbriefjes of kinebriefjes), het attest van vergoedbare
farmaceutische verstrekking van de apotheek (kasticket is niet voldoende) en eventueel
andere facturen af aan Didier Plaisier. Om de administratie te beperken vragen we om
tussentijdse afrekeningen van het uw ziekenfonds en /of apotheker zelf bij te houden en pas
af te geven samen met het genezingsattest van uw dokter.Bezorg ook uw rekeningnummer
waarop de terugbetaling kan gestort worden .De terugbetaling van de verzekering zal
spoedig volgen

7. Speciale aandacht voor kine behandelingen;
A - Kine behandeling dient aangevraagd te worden op de ongevalsaangifte
B - Stopzetting van het voetbal dient minstens 15 dagen te bedragen,zo niet is er
geen tussenkomst van de verzekering.
C - Maximaal 1behandeling per dag word terugbetaald
D - Maximaal aantal toegestane behandelingen is deze toegestaan door het
solidariteisfonds en is vermeld op het ontvangstbewijs .Indien een reeks voorbij is ,
dient er eerst een nieuwe aanvraag (via een ongevalsaangifte of door een
voorschrift van de dokter) gedaan te worden voor het starten van een tweede reeks.
E - Start nooit uw kine voor een doktersbezoek. Dokters voorschrift is altijd
verplicht .Enkel de prestaties erkend door RIZIV komen in aanmerking , de
terugbetaling bedraagt het verschil tussen het officiële tarief en de terugbetaling
door het ziekenfonds Er is bij elke ongevalsaangifte een vrijstelling van 9,30 Euro .
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