
 

Seizoen 2020 - 2021 – Procedure sportblessure 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Blessures zijn in de voetbalsport helaas vaak voorkomend. Preventief werken is dan ook 

belangrijk: een goed opgebouwde conditie, deftige opwarming, gezonde voeding, 

voldoende rust, … . Maar heb je toch iets voor, dan is het belangrijk dat je goed weet wat te 

doen.  

Diagnose 

Er zijn twee mogelijke scenario’s bij het oplopen van een blessure: 

• Scenario 1: Er is verzorging nodig van een arts / ziekenhuis. 

o Er is een tussenkomst mogelijk via het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB. 

o Hiervoor zijn een aantal administratieve stappen noodzakelijk (zie verder) 

• Scenario 2: Er is geen tussenkomst van een arts nodig. 

o Er is geen tussenkomst van de KBVB. 

o Terugbetaling van eventuele kosten gebeurt via de normale weg van de 

mutualiteit (zonder administratieve tussenkomst van SVW). 

Administratie scenario 1 – tussenkomst KBVB 

Stap 1: Invullen formulier ‘aangifte ongeval’ 

• Te verkrijgen op het secretariaat of te downloaden via www.svwevelgemcity.be  

• Voorzijde volledig invullen door speler / ouder. Klever van de mutualiteit op kleven. 

• Achterzijde in te vullen door de behandelende arts of huisarts. 

• Belangrijk: vraag steeds aan de arts om een aantal zittingen kinesitherapie in te vullen 

(ook al heb je ze niet direct nodig). Indien dit niet wordt ingevuld, zal er ook achteraf 

geen terugbetaling voorzien kunnen worden. 

Stap 2: Tijdig binnenbrengen van aangifte 

• Aangifte correct en volledig binnenbrengen op het secretariaat binnen de vijf 

werkdagen. Breng ook het medisch getuigschrift binnen. 

• Maak hiervoor gerust een afspraak via secretariaat@svwevelgemcity.be. 

 

 

http://www.svwevelgemcity.be/
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Stap 3: Bewijs ontvangst aangifte 

• Binnen de 14 dagen ontvangt de betrokken speler op het thuisadres een gekleurd 

formulier als bewijs van ontvangst aangifte door de KBVB. 

• Indien dit niet het geval zou zijn, verwittig zeker het secretariaat via 

secretariaat@svwevelgemcity.be.  

Stap 4: Formulier voor genezing / herstelattest 

• Na enkele dagen ontvangt SVW een geneeskundig getuigschrift (met een 

dossiernummer). Deze wordt aan de speler bezorgd.  

• Bij volledig herstel dient dit formulier door de arts ingevuld te worden.  

• Zonder dit attest kunnen trainingen / wedstrijden niet hervat worden. 

• Breng dit formulier tijdig binnen op het secretariaat (minstens 48u voor de wedstrijd). 

Stap 5: Vervolledigen dossier voor de terugbetaling 

• Alle bewijsstukken / onkostenstaten, ziekenhuisfacturen en andere gemaakte kosten 

worden in één keer binnengebracht op het secretariaat. Samen met het afgetekend 

formulier voor genezing (zie stap 4).  

• Enkel de originele documenten worden aanvaard door de KBVB. Geen kopies. 

• Zet op alle documenten voor de volledigheid het dossiernummer. 

• Het secretariaat zal alles in één pakket opsturen naar de KBVB. 

• Als club hebben wij geen enkele inspraak in de beslissing over het al dan niet 

aanvaarden van het dossier en het bedrag van de terugbetaling door de bond. Wij 

kunnen enkel zorgen dat alle documenten tijdig verstuurd worden. Het is dan ook de 

verantwoordelijkheid van de speler / ouders om steeds alle documenten tijdig en 

correct ingevuld aan ons te bezorgen.  

Stap 6: Terugbetaling 

• Bij aanvaarding door de KBVB komt er een verrekening van de bond op het 

secretariaat.  

• Het geld wordt altijd gestort aan de club. Wij bezorgen dit bedrag vervolgens 

integraal aan de speler / ouders.  

• Via mail bezorgen we het overzicht van de verrekening. 

•  

mailto:secretariaat@svwevelgemcity.be
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• Hou ermee rekening dat het vermelde bedrag wordt verminderd met de vrijstelling 

van 11.30 euro.  

Revalidatie / opvolging blessure 

Verwittig bij een blessure (groot en klein) altijd de trainer! Hij zal een dossier aanmaken in PSD. 

Bij verdere communicatie over de blessure zet je altijd trainer en de TVJO in cc van eventuele 

mails.  

Na het oplopen van de blessure maak je zo snel mogelijk een afspraak met de kinesist van 

de club. Jens is op maandag aanwezig op de club (op afspraak). Deze eerste afspraak is op 

kosten van de club. Dit geldt zowel voor scenario 1 als 2 (zie eerder). 

• Jens Delrue 

• Bereikbaar via PSD en 0474 23 19 37 

Jens zal na een eerste onderzoek beslissen of de speler verdere kiné nodig heeft. Voor een 

optimale en vlotte opvolging van de blessure raden we sterk aan om deze kinébeurten ook 

door Jens te laten gebeuren.   

• Groepspraktijk D'Haene 

Roeselarestraat 92 

8560 Wevelgem 

• https://groepspraktijkdhaene.be/ 

Afh. van de aard van de blessure zal de speler (vanaf U12) aansluiten bij de 

revalidatietraining onder leiding van Margot Vanacker. Deze training gaat door op dinsdag. 

Margot en Jens bekijken samen wat deze revalidatie precies moet inhouden. Zij houden ook 

de trainers permanent op de hoogte. 

Pas als Margot groen licht geeft, kan de speler terug aansluiten bij z’n groep en geselecteerd 

worden voor wedstrijden.  

Een speler die deze procedure niet goed opvolgt, kan niet aansluiten bij zijn groep en kan 

niet geselecteerd worden. 

 

https://groepspraktijkdhaene.be/
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Toelichting bij de ‘verzekering’ van de Belgische Voetbalbond 

De spelers van Sv Wevelgem City zijn voor zo ver ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten bij de 

KBVB verzekerd bij de Belgische Voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een 

solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen (Federaal  SolidariteitsFonds (F.S.F) van de 

KBVB). Zoals de naam het reeds zegt is dit in feite geen verzekering, maar wel een in de bond 

opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen 

doen bij ongevallen. Het solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door de 

clubs die wedstrijden inrichten. De bijdrage schommelt, afhankelijk van de leeftijd, per 

aangesloten lid. Daarnaast betaalt de club aan de bond het lidgeld, afhankelijk van de 

leeftijd per aangesloten lid. 

Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voor doen op de accommodatie van de 

club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of de plaats 

van training, behalve wanneer de speler jonger is dan 18 jaar. 

Aard van de tegemoetkoming 

• Er is steeds een vrijstelling per ongeval voor de dossierkosten. Dit bedrag wordt ieder 

seizoen aangepast. Huidig seizoen bedraagt dit 11.30 euro. 

• In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters, apotheek, hospitalisatiekosten 

en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de 

patiënt normaal zelf moeten betalen. (REMGELDEN) 

• De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen ( o.a. categorie D) 

komen niet in aanmerking voor een tussen komst van het F.S.F. 

• Er is ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen 

voortvloeiend uit het aangevraagde verblijf van 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en 

taping. 

• Belangrijk is wel dat het F.S.F. slechts tussen komt voor de kosten van de kinesisten 

indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn 

toestemming geeft en de gekwetste speler minstens 15 dagen voetbal onbekwaam 

zijn. 
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Alle contactpersonen m.b.t. medische opvolging  

• Alle dossiers m.b.t. blessures worden 

gecoördineerd door: 

o Administratief: Didier Dekeirel, 

gerechtelijk correspondent, 

gc@svwevelgemcity.be  

o Sportief: Koen Parmentier, TVJO, 

tvjo@svwevelgemcity.be  

• Kinesist Jens Delrue 

o 0474 23 19 37 

• Revalidatietrainer Margot Vanacker 

o 0478 32 47 61 

 

mailto:gc@svwevelgemcity.be
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