
Wat te doen bij sportongeval? 

1. Je moet zo snel mogelijk een formulier "Aangifte van ongeval " vragen aan uw afgevaardigde of 

uw trainer. Het formulier is ook beschikbaar op onze website www.kofc.be (enkel mogelijk na 

registratie en goedkeuring).  

2. Dit document moet door de behandelende dokter of spoedarts ingevuld worden. Kleef een sticker 

van het ziekenfonds in het voorziene vakje. Dit is verplicht. De ingevulde ongevalsaangifte, samen 

met een documentje ‘verklaring ongeval’, onmiddellijk (max. 10 kalenderdagen) deponeren in een 

daarvoor voorziene brievenbus rechts naast de deuropening van het lokaal recht tegenover de 

‘club 2010’. Je kunt het ook bezorgen bij de trainer of jeugdverantwoordelijke van de club. Op de 

brievenbus staan de te volgen richtlijnen. Belangrijk is dat de secretaresse (Tineke Grondelaers) 

een seintje krijgt via sms met de melding dat er een nieuw formulier in haar brievenbus zit. Bij 

ontvangst van de aangifte zal ze het document registreren en u hiervan op de hoogte brengen. 

Belangrijk is dat het document zo snel mogelijk wordt behandeld en opgestuurd naar de dienst 

‘ongevallen’. Dit moet gebeurd zijn binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval. 

3. Zeer belangrijk: Indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de voorafgaande 

toestemming van de verzekering vereist. De terugbetaling van de onkosten wordt pas vanaf de 

datum van de ontvangst van de vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling + 

het aantal beurten op het "Medisch Getuigschrift " vermeld worden onder punt 7. c. Indien de 

kinesitherapeutische behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, 

moet ons onmiddellijk een fotokopie van dit voorschrift worden bezorgd. De club maakt dit dan 

over aan de verzekering van de K.B.V.B. 

4. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door Uw mutualiteit is normaal gedekt door de verzekering 

indien U alle bovenstaande onderrichtingen hebt opgevolgd. 

 bewijs van terugbetaling door Uw mutualiteit - onkostennota van betaling  

 geneesmiddelen bij de apotheker ( geen gewoon kasticket) 

 factuur van hospitalisatie ( originele factuur, geen kopie )  

 een attest van de kinesist waarop alle data van de behandeling vermeld staan 

5. Let op: 

 bij hospitalisatie is de opleg voor een 1- of 2-persoonskamer NIET verzekerd 

 voor "tanden" wordt een speciale regeling getroffen 

 voor geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, is er ook geen terugbetaling 

door de verzekering ( bvb. GEL, verbanden, enz ). 

6. Het bedrag dat door de verzekering wordt terugbetaald, zal, na goedkeuring door de verzekering 

(na aftrek dossierkosten), door de club aan de (ouders van de) speler bezorgd worden. Een 

afschrift hiervan krijgt je per mail van de gerechtelijke correspondent. De penningmeester krijgt 

ook een exemplaar van dit afschrift. 

7. Lees ook de polis en reglementeringen over verzekering die ter beschikking staan op onze 

website www.kofc.be. Registratie op onze site is noodzakelijk. 

http://www.kofc.be/
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