
Administratieve procedure bij ongeval op training of wedstrijd  

Stap 1 
 

Bel / mail / whatsapp naar Els Sanders (GC), Stwg op Aalst 74 te 1745 Opwijk 
0474/85.52.52 elssanders@telenet.be met de volgende gegevens: 
 

 Naam speler 
 Plaats van ongeval  
 Bij wedstrijd: welke wedstrijd / reeks en welk speelveld 
 Omschrijving van het ongeval 
 Als u een hospitalisatieverzekering hebt, dit melden 
 Te bereiken gsm nummer en mailadres 

 
Stap 2 
 
Els bezorgt u een document via mail of whatsapp om mee te nemen naar de dokter van keuze of 
spoedgevallendienst van een ziekenhuis. 
 
Als u Els niet kan bereiken en u gaat direct naar het ziekenhuis of naar de dokter, enkel dan mag u het 
blanco formulier gebruiken (zie bijlage). 
 
Stap 3 
 
U laat de arts het document invullen en u voegt een kleefbriefje van het ziekenfonds toe. 
 
U bezorgt dit  binnen de 14 dagen na het ongeval digitaal aan Els.  
 
Opgelet: Als er kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen.  De verzekeringen van de 
KBVB betalen enkel het aantal aangevraagde kinébehandelingen terug.  
 
Stap 4 
 
Els bezorgt u digitaal een ontvangstbevestiging van de bond. Onderaan dit document vindt u het attest 
van genezing. 
 
Bijkomende kinébeurten nodig? 
 
Als u nog meer kinébeurten nodig heeft, dient u hiervan eerst toestemming te vragen aan de bond. 
Anders gebeurt er geen tussenkomst. Dit kan via een doktersbriefje dat u digitaal bezorgt aan Els. Van 
zodra de bond akkoord is, bezorgt Els u een afschrift. 
 
Stap 5 
 
Bij volledige genezing:   

 Laat een controleonderzoek doen bij uw dokter en laat het attest van genezing of 
herneming invullen en ondertekenen. 

 Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit (erelonen, hospitalisatie, kiné…)  
 Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw mutualiteit.  

 
Het bedrag (enkel het geconventioneerde gedeelde) dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit 
is gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met een franchise).  



 
Wat bezorgt u digitaal aan Els? 
 

  Het attest van genezing of herneming ondertekend door de arts 
 
Wat bezorgt u nog per post aan Els, Stwg op Aalst 74 te 1745 Opwijk? 
 

 Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit;  
 Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen kastickets !)  
 Factuur van hospitalisatie (originele factuur, geen kopie)  
 Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen;  
 Neem steeds kopies voor uw eigen dossier  

 
Let op:    

 Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamer niet verzekerd.  
 Voor “tanden” geldt een speciale regeling.  
 Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden ook niet betaald 

door de verzekering.  
 
Het bedrag dat door de verzekeringen wordt terugbetaald, zal na goedkeuring door de 
voetbalbond terugbetaald worden aan de ouders of aan de meerderjarige speler.  
 
U ontvangt hierover een mail met de afrekening van de bond, alsook met de vraag om uw 
rekeningnummer door te geven aan onze penningmeester. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


