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Wat te doen bij een sportongeval? 
 
Alle leden die aangesloten zijn bij onze club, zijn automatisch verzekerd bij de ongevallenverzekeraar van 
Voetbal Vlaanderen voor mogelijke voetbalongevallen.  
 
Wat is een ongeval volgens Voetbal Vlaanderen? 
Onder "ongeval" wordt verstaan: "de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een 
uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, balbetwisting)" 
Tendinitis is bijvoorbeeld een gevolg van overbelasting, en bijgevolg geen ongeval. 
Enkel lichamelijke schade wordt gedekt, dus geen schade aan een bril, kledij, ... 
 

Stap 1: Bezorg aan de Gerechtigde Correspondent (GC) van de club zo spoedig mogelijk volgende info via 
mailadres: gc@ksksintamands.be: 

- Naam van de gekwetste speler 
- Is de gekwetste speler gedekt door een hospitalisatieverzekering ? Zo ja, graag naam en gegevens van de 

verzekeraar 
- Datum en tijdstip (uur) van het ongeval 
- Is het ongeval gebeurd tijdens een wedstrijd of een training : 

o Als wedstrijd : welke ? (categorie en tegenstander) 
o Als training ? Op welke datum en op welk speelveld ? 

- Omschrijving van het ongeval : aan welk lichaamsdeel is de kwetsure ? Hoe is die ontstaan ? 
 

Stap 2: De GC bezorgt je zo spoedig mogelijk daarna per mail het medisch attest dat de dokter moet invullen. 
Dit formulier bezorg je dan ingevuld terug aan de GC via gc@ksksintamands.be 

- Je kan dit door de dokter digitaal laten invullen en vervolgens terugmailen naar de GC; 
- Of je kan het afgeprint laten invullen, en het vervolgens ingescand terugmailen naar de GC; 
- In geval van nood (als je niet in de mogelijkheid bent om de aangifte vooraf te laten invoeren) kan je ook 

het blanco medisch attest laten invullen door de dokter → zie bijlage 
Volgende gegevens moeten altijd ingevuld zijn op het formulier: 
* Datum van het ongeval; 
* Datum van het eerste medisch onderzoek; 
* De omstandigheden (zo precies mogelijk). Dat wil zeggen, hoe is het ongeval precies gebeurd? Al 
rennend, springend, door een contact met de tegenstander, ... 
* De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels; 
* Handtekening van de speler (of ouder) en de dokter. 

 



 

                                               
 

Stap 3: De GC bezorgt u het Attest van Herstel 

- Dit attest laat je invullen door de dokter wanneer de speler genezen/hersteld is. 
- Bezorg dit ingevuld attest in origineel (dit aanvaardt men niet digitaal) aan de GC (zie adres hieronder), 

samen met de originele onkostennota’s (bv. Facturen ziekenhuis, afrekeningen ziekenfonds waaruit het 
remgeld blijkt, enz.) 
 
Belangrijk: 

- Het is op zich niet verboden om opnieuw te voetballen wanneer het attest van herstel nog niet is 
ingediend. Alleen loop je dan als speler een risico: als je opnieuw gekwetst raakt zonder dat het eerste 
ongevaldossier is afgesloten, kan de ongevallenverzekering het tweede ongeval weigeren, en krijg je 
daarvoor dan geen kosten terugbetaald. 

- Als je uiteindelijk geen onkosten hebt (of ze zijn de moeite niet om te dienen), laat het per mail toch even 
weten aan de GC : hij kan dan het ongevallendossier gewoon afsluiten zonder dat het attest van herstel 
moet bezorgd worden. Dus ook geen risico dat een ernstiger ongeval erna zou geweigerd worden. 

 

Stap 4: De terugbetaling 

- De ongevallenverzekeraar bekijkt na indiening van het attest van herstel en de gemaakte onkosten welke 
bedragen in aanmerking komen voor terugbetaling, en zal ook een bedrag als vrijstelling afhouden ; 

- De terugbetaling gebeurt via de club zelf, die het bedrag dan zal doorstorten op het rekeningnummer dat 
je aan de GC zal meedelen. 

 

Belangrijke opmerkingen: 

* Kinesist: voor de terugbetaling van onkosten kinesist is een voorafgaande toelating van de verzekeraar nodig. 
De dokter moet op het medisch attest expliciet aanduiden of er kine nodig is, inclusief het aantal beurten. 
Daarenboven moet je minstens 15 dagen sportief inactief zijn gebleven om terugbetaling te kunnen krijgen.  
Als je méér kinebeurten nodig hebt dan waarvoor je aanvankelijk toestemming hebt gekregen, moet je het 
doktersvoorschrift voor deze extra beurten per mail aan de GC bezorgen vooraleer je aan die nieuwe reeks 
kinebeurten begint. Anders zijn deze extra beurten niet gedekt door de verzekering. 
* Ziekenhuis: kies bij opname in het ziekenhuis voor een gemeenschappelijke kamer. De opleg voor een 
eenpersoonskamer en de hieruit voortvloeiende erelonen worden immers niet terugbetaald. 
* Timing: het herstelformulier moet binnen de 2 jaar na het ongeval ingediend zijn. Wanneer te laat, wordt het 
dossier automatisch afgesloten en kan je geen terugbetaling meer vragen. 
* Kwetsuren van lange duur: bij ernstige blessures en/of blessures van lange duur, kan een tussentijdse 
afrekening van de verzekeraar worden gevraagd.  
 
Voor meer info: zie https://www.rbfa.be/nl/zelf-actie/clubs/verzekering  
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