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Wat	  te	  doen	  bij	  een	  sportongeval	  ??	  
Wanneer	  men	  als	  aangesloten	  speler,	  oefenmeester	  of	  begeleider	  van	  K.Kalmthout	  SK	  een	  blessure	  oploopt	  tijdens	  een	  
wedstrijd	  of	  een	  training,	  dan	  kan	  men	  een	  beroep	  doen	  op	  het	  Federaal	  Solidariteitsfonds	  (F.S.F.)	  	  van	  de	  KBVB.	  	  	  
Dit	  fonds	  –	  géén	  verzekering	  –	  verleent	  financiële	  hulp	  aan	  de	  slachtoffers	  van	  een	  sportongeval.	  	  Het	  F.S.F.	  dekt	  alle	  
kosten	  veroorzaakt	  door	  sportongevallen,	  na	  aftrek	  van	  de	  door	  de	  ziekenfondsen	  terugbetaalde	  sommen	  tot	  de	  wettelijke	  
normen	  bepaald	  in	  de	  nomenclatuur	  (medische	  prestatie	  met	  een	  door	  het	  RIZIV	  bepaalde	  prijs).	  	  Er	  wordt	  enkel	  
tussengekomen	  in	  die	  gevallen	  die	  ook	  door	  de	  ziekenfondsen	  worden	  gedekt	  !!	  	  Het	  is	  misschien	  wel	  het	  overwegen	  
waard	  om	  een	  individuele	  bijkomende	  ongevallenverzekering	  af	  te	  sluiten.	  	  De	  terugbetaling	  kan	  daar	  hoger	  liggen	  !!	  	  
Uiteraard	  is	  dit	  volledig	  vrijblijvend.	  
	  

Teneinde	  moeilijkheden	  te	  vermijden	  met	  de	  KBVB	  -‐	  in	  verband	  met	  de	  terugbetalingen	  van	  geneeskundige	  zorgen	  wegens	  
kwetsuren	  -‐	  bij	  mogelijke	  tijdsoverschrijding	  voor	  het	  indienen	  van	  het	  ongevallenformulier,	  verzoeken	  wij	  U	  rekening	  te	  
houden	  met	  de	  volgende	  punten	  bij	  een	  sportongeval	  tijdens	  een	  wedstrijd	  of	  op	  een	  training	  :	  
§   Het	  formulier,	  verkrijgbaar	  in	  het	  KSK-‐chalet	  of	  bij	  de	  bestuursleden	  of	  bij	  Dr.Cassimon	  of	  te	  downloaden	  via	  de	  KSK-‐

website,	  dient	  zo	  vlug	  mogelijk	  (uiterlijk	  binnen	  de	  drie	  dagen	  na	  de	  feiten)	  bezorgd	  worden	  bij	  de	  clubsecretaris	  (nadat	  
de	  arts	  dit	  ingevuld	  heeft).	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  dokter	  correct	  de	  ernst	  van	  de	  kwetsuren	  of	  letsels	  vermeldt.	  	  	  

§   Als	  de	  tussenkomst	  van	  een	  kinesist	  noodzakelijk	  is,	  dient	  bij	  de	  dokter	  aangedrongen	  te	  worden	  om	  het	  aantal	  
zittingen	  te	  vermelden	  (beter	  te	  veel	  kiné-‐beurten	  laten	  noteren	  dan	  te	  weinig	  kiné-‐beurten).	  

§   Bij	  het	  formulier	  dient	  er	  een	  plakbriefje	  van	  de	  mutualiteit	  bijgevoegd	  te	  worden	  	  
§   Graag	  op	  het	  bijgevoegd	  papiertje	  beschrijven	  hoe	  het	  ongeval	  gebeurd	  is	  en	  tijdens	  welke	  wedstrijd	  of	  training,	  en	  de	  

omstandigheden	  van	  het	  ongeval	  (bv.	  trap,	  val,	  voet	  verzwikt,	  bal	  op	  neus),	  ...	  
§   Desgevallend	  ook	  je	  beroep	  en	  je	  werkgever	  noteren	  
	  
De	  clubsecretaris	  vult	  alle	  gegevens	  omtrent	  de	  speler	  in	  en	  hij	  stuurt	  dit	  op	  naar	  de	  Koninklijke	  Belgische	  Voetbalbond	  
(KBVB).	  	  Enkele	  dagen	  na	  het	  indienen	  van	  het	  ongevallenformulier,	  zal	  je	  een	  tweede	  gekleurd	  formulier	  ontvangen	  
(BEWIJS	  VAN	  HERSTEL).	  	  Na	  de	  volledige	  genezing	  moet	  je	  dit	  formulier	  door	  de	  geneesheer	  laten	  invullen.	  	  De	  datum	  van	  
genezing	  die	  hierop	  ingevuld	  wordt,	  geldt	  als	  datum	  dat	  de	  voetbalactiviteit,	  het	  spelen	  van	  wedstrijden,	  hernomen	  mag	  
worden.	  	  Vroeger	  terug	  beginnen	  te	  voetballen	  brengt	  risico’s	  met	  zich	  mee	  wat	  betreft	  de	  terugbetalingen	  door	  de	  
verzekering	  van	  de	  KBVB	  (doet	  men	  dit	  toch	  dan	  zijn	  alle	  kosten	  van	  een	  nieuw	  ongeval	  ten	  uwer	  laste).	  	  	  
Het	  ingevulde	  “afschrijvingsformulier”	  moet	  aan	  de	  clubsecretaris	  teruggegeven	  worden.	  	  	  
Om	  de	  voetbalbond	  in	  staat	  te	  stellen	  om	  het	  bedrag	  van	  de	  tegemoetkoming	  (in	  principe	  het	  remgeld)	  te	  bepalen	  na	  de	  
definitieve	  genezing,	  is	  het	  onontbeerlijk	  dat	  de	  volledige	  detail	  van	  de	  tegemoetkoming	  van	  het	  ziekenfonds,	  de	  
eventuele	  originele	  hospitalisatiefactuur	  of/en	  de	  eventuele	  farmaceutische	  specialiteiten	  zo	  snel	  mogelijk	  aan	  de	  
clubsecretaris	  wordt	  overgemaakt.	  	  Als	  er	  op	  die	  manier	  gehandeld	  wordt,	  bekomt	  de	  speler	  reeds	  enkele	  weken	  later	  zijn	  
tegemoetkoming.	  	  Hou	  er	  evenwel	  rekening	  mee	  dat	  door	  de	  KBVB	  steeds	  een	  franchise	  (ca.	  10	  Euro)	  wordt	  aangerekend.	  	  
	  
Belangrijk	  om	  te	  weten	  :	  
•   Wie	  een	  persoonlijke	  ongevallenverzekering	  heeft,	  mag	  vooral	  niet	  vergeten	  om	  deze	  te	  verwittigen	  bij	  een	  ongeval	  
•   Na	  één	  jaar	  sluit	  de	  voetbalbond	  automatisch	  elk	  dossier	  af.	  	  Als	  je	  wil	  dat	  het	  dossier	  open	  blijft,	  verwittig	  dan	  de	  KBVB	  

via	  de	  clubsecretaris	  om	  onaangename	  verrassingen	  te	  vermijden.	  
•   Vanaf	  het	  ogenblik	  dat	  men	  op	  het	  scheidsrechtersblad	  vermeld	  staat,	  is	  men	  volledig	  uit	  verzekering	  en	  vervalt	  ook	  

elke	  behandeling	  bij	  de	  kinesist,	  ook	  al	  was	  de	  volledige	  behandeling	  niet	  afgelopen.	  
•   Indien	  de	  kosten	  bij	  de	  genezing	  nog	  niet	  gekend	  zijn,	  wordt	  voorlopig	  alleen	  het	  getuigschrift	  van	  genezing	  aan	  de	  

KBVB	  overgemaakt.	  	  Eens	  gekend,	  worden	  de	  kosten	  in	  een	  apart	  schrijven	  aan	  de	  KBVB	  verzonden.	  	  Het	  is	  de	  
voetbalclub	  die	  de	  correspondentie	  met	  de	  KBVB	  voert.	  	  Het	  is	  dan	  ook	  aan	  de	  club	  dat	  het	  getuigschrift	  van	  genezing	  
en/of	  de	  medische	  onkosten	  moet	  bezorgd	  worden.	  

•   Ook	  een	  tussentijdse	  afrekening	  kan	  gevraagd	  worden	  (bv.	  bij	  zeer	  hoge	  onkosten).	  
•   Je	  betaalt	  eerst	  zelf	  alle	  medische	  kosten	  en	  gaat	  met	  al	  de	  rekeningen	  naar	  je	  ziekenfonds	  dat	  je	  gedeeltelijk	  zal	  

terugbetalen.	  	  De	  documenten	  die	  je	  dan	  bij	  het	  ziekenfonds	  krijgt,	  geef	  je	  aan	  de	  clubsecretaris.	  
•   De	  KBVB	  betaalt	  slechts	  terug	  wat	  het	  RIZIV	  verzekert.	  	  Zijn	  bepaalde	  zaken	  niet	  in	  het	  RIZIV	  voorzien,	  dan	  is	  er	  geen	  

tussenkomst	  (bv.	  synthetische	  plaaster,	  bepaalde	  kinébehandelingen,	  …..).	  	  Het	  is	  daarom	  niet	  verkeerd	  een	  
bijkomende	  ongevallenverzekering	  af	  te	  sluiten.	  
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•   Een	  belangrijk	  gegeven	  zijn	  de	  eventuele	  kinesitherapie-‐behandelingen	  :	  in	  ieder	  geval	  betaalt	  de	  FSF	  deze	  slechts	  terug	  

indien	  ze	  op	  voorhand	  aangevraagd	  werden	  met	  een	  doktersattest.	  	  U	  dient	  dus	  de	  bijkomende	  kiné-‐beurten	  telkens	  
opnieuw	  aan	  te	  vragen	  via	  de	  behandelende	  arts	  EN	  via	  de	  clubsecretaris.	  	  Als	  er	  tijdens	  het	  genezingsproces	  nog	  meer	  
kinesitherapie	  noodzakelijk	  blijkt,	  gelieve	  dan	  eerst	  een	  kopie	  van	  het	  doktersvoorschrift	  bij	  de	  clubsecretaris	  te	  
bezorgen	  alvorens	  de	  tweede	  reeks	  kinesitherapiebehandelingen	  te	  beginnen	  

•   Indien	  de	  voetbalinactiviteit	  minder	  dan	  15	  dagen	  bedraagt,	  worden	  er	  GEEN	  kinesitherapie-‐kosten	  terugbetaald	  door	  
de	  KBVB.	  	  In	  het	  algemeen	  zal	  zowel	  voor	  de	  verzekering	  als	  voor	  het	  ziekenfonds	  een	  aantal	  terugbetaalbare	  kiné-‐
beurten	  beperkt	  worden	  tot	  60	  beurten	  per	  voetbalseizoen,	  dit	  behoudens	  uitzonderingen.	  

•   Geen	  tegemoetkoming	  van	  producten	  die	  niet	  vermeld	  staan	  in	  het	  tarief	  van	  de	  terugbetaalbare	  geneesmiddelen	  
•   Er	  is	  geen	  tegemoetkoming	  in	  loonverlies.	  
•   Supplementen	  honorarium	  van	  een	  dokter	  tijdens	  een	  hospitalisatie,	  hoger	  dan	  het	  	  ziekenfondsbarema,	  zijn	  ten	  laste	  

van	  de	  speler.	  	  Voor	  producten	  die	  niet	  vermeld	  staan	  als	  terugbetaalbare	  geneesmiddelen	  (tape,	  huur	  krukken,..)	  is	  er	  
eveneens	  geen	  tegemoetkoming	  

•   Ziekenhuiskosten:	  kies	  een	  gemeenschappelijke	  kamer,	  immers	  de	  opleg	  voor	  een	  éénpersoonskamer	  en	  hieruit	  
vloeiende	  erelonen	  worden	  niet	  terugbetaald.	  

•   Terugbetaling	  door	  het	  F.S.F.	  van	  uw	  opleg	  volgens	  de	  geldende	  officiële	  barema’s	  (Z.I.V.)	  gebeurt	  enkel	  wanneer	  
originele	  documenten	  (facturen,	  afrekeningen	  ziekenfonds,	  enz.)	  worden	  binnengebracht	  (dus	  geen	  fotokopieën).	  

•   Tendinitis	  	  is	  een	  gevolg	  van	  overbelasting	  en	  is	  dus	  geen	  ongeval.	  
•   Apothekersonkosten	  :	  zorg	  voor	  een	  bewijs	  voor	  de	  verzekering	  (een	  kasticket	  is	  onvoldoende!).	  
•   De	  verplaatsingskosten	  wanneer	  het	  vervoer	  per	  ziekenwagen	  vereist	  is,	  worden	  vergoed	  voor	  50	  %	  van	  het	  bedrag	  van	  

de	  factuur	  van	  de	  ziekenwagen,	  met	  een	  maximum	  van	  €	  125	  en	  na	  aftrek	  van	  de	  tegemoetkoming	  door	  het	  
ziekenfonds.	  Een	  medisch	  attest	  is	  vereist.	  

•   Nog	  even	  dit	  :	  de	  bedragen	  die	  de	  Voetbalbond	  uitbetaalt,	  komen	  uit	  een	  solidariteitsfonds.	  Gezien	  er	  in	  het	  verleden	  
door	  clubs	  en	  spelers	  te	  veel	  misbruik	  werd	  gemaakt	  van	  dit	  Fonds	  kijkt	  de	  KBVB	  de	  aangiften	  strikt	  na.	  Daar	  het	  hier	  
gaat	  om	  een	  Solidariteitsfonds	  (is	  niet	  gelijk	  te	  stellen	  aan	  een	  verzekering)	  dekken	  de	  bedragen	  die	  men	  uitbetaalt	  
vaak	  niet	  de	  totaal	  gemaakte	  onkosten.	  
Daarom	  raden	  we	  iedereen	  die	  over	  een	  Hospitalisatieverzekering	  beschikt	  aan	  om	  bij	  een	  vrij	  ernstig	  voetbalongeval	  
ook	  meteen	  hiervan	  aangifte	  te	  doen	  bij	  de	  maatschappij	  van	  uw	  hospitalisatieverzekering.	  

•   De	  verzekering	  van	  de	  voetbalbond	  komt	  niet	  tussen	  wanneer	  aangifte	  wordt	  gedaan	  bij	  	  politie	  of	  rijkswacht	  
(bijvoorbeeld	  bij	  opzettelijke	  slagen	  tijdens	  de	  wedstrijd).	  
	  	  
	  

	  
Namens	  K.Kalmthout	  SK	  
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Wij	  hopen	  dat	  je	  al	  deze	  richtlijnen	  niet	  of	  zo	  weinig	  mogelijk	  nodig	  hebt	  en	  dat	  je	  gespaard	  mag	  blijven	  
van	  blessureleed	  !!	  
	  

	  
	  
	  
	  


