
Watle doen bii eeF spo.rtongeval ?

o Een aangifteformulier vragen op de club via de ploegafgevaardigde of via de secretaris.

. Bij eerste bezoek aan dokter of ziekenhuis het aangifteformulier laten invullen.
o lngevuld aangifteformulier terugbezorgen aan de secretaris binnen de 6 dagen, samen met een klevertje

van het ziekenfonds.

o Binnenbrengen van originele documenten zoals facturen ziekenhuis, afrekeningen ziekenfonds, kosten

apotheek en dergelijke-

o Document van herstel binnenbrengen.

Opgelet: je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur oploopt in een wedstrijd {of training) alvorens

dit document van herstel werd binnengebracht!

BeÍangríjk om weten.

o Ziekenhuiskosten: kies een gemeenschappelijke kamer vermits de opleg voor een eenpersoonskamer en

hieruit vloeiende erelonen niet worden terugbetaald.

. Controleer of de geneesheer de aard en ernst van het letsel of kwetsuur heeft ingevuld (punt 3 van het

luik in te vullen door geneesheer). tndien niet ingevuld wordt het ongeval niet aangenomen.

o Kinesitherapie: het remgeld (verschil tussen werkelijke kosten en hetgeen het ziekenfonds terugbetaald)

wordt enkel terugbetaald wanneer het door de geneesheer uitdrukkelijk op het medisch getuigschrift

vermeld staat. Kinesistbeurten steeds op voorschrift van de dokter. Het moet dan door de KBVB

voorafgaandelijk worden goedgekeurd (art.21L7.221 bondsreglement). Als de sportinactiviteit de 14

dagen niet overschrijdt worden de kosten van de kinesitherapie niet terugbetaald-
r Als de voorgeschreven kinesistbeurten voorbij zijn en er moeten nog beurten gevolgd worden moet er

eerst een nieuw voorschrift worden geschreven door de dokter. Niet aangevraagde kinesistbeurten

worden niet terugbetaald door het FSF.

o Terugbetaling van je opleg door het Federaal Solidariteitsfonds (FSF)volgens de geldende officiële

barerna's {ZlV} gebeurt enkel wanneer de originele documenten {facturen, afrekeningen ziekenfonds

worden binnengebracht (geen fotokopieën).
r Alle rekeníngen eerst zelf betalen, na afrekening met je ziekenfonds de documenten (enkele oríginelen)

binnenbrengen bij de secretaris van de club voor verzending naar het FSF. Per ongevaldossier rekent de

KBVB 9,60€ dossierkosten aan.

o BU kwetsuren rnet een lange herstelperiode mag je tussentijdse afrekeningen binnenbrengen.
o Als er geen klevertje van het ziekenfonds bij is kan het aangifteformulier niet worden opgestuurd.
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