KGS Bree-Beek

MEDISCHE BROCHURE
Elk ongeval, hoe banaal het ook is, kan gevolgen hebben. Aarzel niet en begeef je naar je
huisdokter of naar onze clubdokter Kristof Jeunen of, indien noodzakelijk, naar de
spoedafdeling van een ziekenhuis.
• Vraag steeds een formulier “ Aangifte van ongeval”, ofwel aan de trainer, ofwel aan de
ploegafgevaardigde, ook bij een uitwedstrijd. Elke club heeft deze formulieren ter
beschikking.
• De behandelende geneesheer dient dit formulier in te vullen. Het ingevulde formulier
bezorg je aan de club in een omslag vergezeld van een kleefvignet van de mutualiteit
met je naam. Voeg ook een briefje bij met vermelding van de omstandigheden
(wedstrijddatum, uur enz.) van het ongeval als je niet zeker bent dat je het formulier
zelf correct kunt invullen. Bezorg deze omslag bij voorkeur aan je trainer of je
ploegafgevaardigde. Zij zorgen voor de verdere afhandeling.
• Respecteer de aangiftetermijn die op het formulier staat, laat het niet onnodig lang
liggen alvorens het af te geven.
• Naderhand krijg je een ontvangstbericht van de KBVB samen met een
genezingsverklaring, lees dit formulier aandachtig. Indien de geneesheer initieel geen
kinebeurten opgaf op het aangifteformulier, krijg je hiervoor geen tussenkomst van de
KBVB. Zijn er bijkomende kinebeurten nodig, lever dan eerst een voorschrift af van de
geneesheer aan de club. De KBVB laat dan weten hoeveel beurten ze zal vergoeden.
Doe je dit niet dan ontvang je hiervoor ook geen tussenkomst.
• Verzamel alle rekeningen, ga er mee naar je mutualiteit en vraag een verschilstaat,
deze lever je in omslag af aan je trainer of je ploegafgevaardigde. De verschilstaat
vormt de basis voor de berekening van de tussenkomst van de KBVB.
• Bij genezing laat je de genezingsverklaring invullen door de behandelende geneesheer
en overhandig je deze verklaring aan je de trainer of je ploegafgevaardigde.
• Weet dat je tot 2 jaar de tijd hebt voor dit alles.
• Weet ook dat de KBVB niet alle onkosten vergoedt, enkel het verschil tussen de officiële
tarieven en de tussenkomst van de mutualiteit, verminderd met een franchise van 9 à
10 euro, wordt terugbetaald. Nadat de club van de KBVB het verschuldigde bedrag
ontvangen heeft, wordt het bedrag vergoed via een overschrijving op je rekening. Weet
tevens dat de KBVB geen rekeningen betaalt, sluit deze dan ook niet bij in, maar betaal
zelf alle rekeningen en sluit enkel verschilstaten bij in.
Weet dat een ziekte geen ongeval is en dus geen recht geeft op tegemoetkoming, alsook
alle letsels die niet rechtstreeks het gevolg zijn van een ongeval tijdens een training of
tijdens een wedstrijd. Zo worden letsels die het gevolg zijn van het dragen van een bril
nooit vergoed, wel de letsels toegebracht aan anderen door het dragen van een bril. Er
moet m.a.w. een duidelijk verband zijn tussen het ongeval en de wedstrijd of de training.
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