
  KFC VRASENE – MEDISCHE BEGELEIDING 

 SEIZOEN 2016 - 2017 

1. Medische begeleiding 
1.1. Algemeen 

Gezond sporten is voor ons zéér belangrijk. Vandaar ons advies dat iedere speler zich eens laat 
onderzoeken bij de huisarts of sportarts. Dit is natuurlijk geen verplichting, maar een eenvoudige 
consultatie bij uw dokter kan u veel info bezorgen over uw gezondheid. Ook kan je met al uw vragen 
in verband met gezond sporten bij je huisarts/sportarts terecht. 
 

1.2. Individuele medische fiche  
Als er tijdens een training of een wedstrijd iets met een speler gebeurt, moet de club snel kunnen 
ingrijpen. Verkeerde hulp door een tekort aan informatie kan soms verstrekkende gevolgen hebben. 
Daarom is het belangrijk dat de club op de hoogte is van bepaalde medische informatie van iedere 
speler: diabetes, epilepsie, hartklachten, allergieën, aandoeningen... Zo kan ze bovendien bij ziekte of 
ongeval de dokter of de spoedgevallendienst dadelijk correcte en de meest recente informatie geven. 
Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen als dusdanig behandeld worden. Onze club heeft sinds 
dit seizoen ook zijn eigen defibrillator  
 

1.3. Materiaal en hygiëne  
1.3.1. Je voetbalschoenen zijn uiteraard je belangrijkste materiaal. Vaste rubberen noppen dien je 

zoveel mogelijk te gebruiken. Tot U13heb je Multi studs aan. 
1.3.2. Verplicht douchen na elke training en wedstrijd (vanaf U8 verplicht). 
1.3.3. Bij het douchen ben je verplicht badslippers te gebruiken om voetschimmel en wratten te 

voorkomen. Maak na het douchen tijd om je voeten zeer goed af te drogen.  
1.3.4. Zwachtels en tape kunnen enkel na contact met en advies van onze medische staf. Het kan 

enkel na een blessure, niet preventief !  
 

1.4. Dokter & Kinesist 
Er is een vrije keuze in verband met de behandelende geneesheer of kinesist maar onze club beschikt 
wel degelijk over : 

1.4.1. Clubdokter : Dr. Carl De Cleene - Tel: +32 3 775 71 53 
1.4.2. 2. Clubkinesist : Dhr. Koen Van Wynsberghe – Tel. +32 478 210 602 

 
1.5. “Medische afwijking” 

Brief van de Voetbal Federatie Vlaanderen :  
 
De VFV en de KBVB bieden jongens/meisjes de mogelijkheid om omwille van medische redenen in 
een lagere leeftijdscategorie te voetballen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een attest 
voor “medische afwijking van leeftijdscategorie” aangevraagd worden. De voornaamste redenen tot 
aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late 
puberteit), motorische en psychosociale problemen. Deze maatregel heeft als doel kinderen die 
hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen. 
 
De VFV en de KBVB wensen te benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. 
Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden niet weerhouden. Gezien het een 
attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts (cfr. Lijst 
erkende sportkeuringsartsen).  
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Attest aanvragen 
 
Wil je een attest aanvragen? Hiervoor kan je terecht bij een erkend sportkeuringsarts in de buurt die 
vertrouwd is met deze procedure. Maak met deze erkende sportkeuringsarts een afspraak voor een 
consultatie. Je kan ter verduidelijking ook volgend stappenplan volgen:  
 
Stap 1 : Ga naar de website www.sportkeuring.be  
Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster voor wie je de afwijking 
vraagt 
Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen -> ‘balsporten’ -> ‘voetbal -> medische 
afwijkingen’ 
Stap 4 : Vul de vragenlijst in  
Stap 5 : Stuur een email naar de erkende arts die je wenst te bezoeken 
Stap 6 : Contacteer de arts voor een afspraak  
 
Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee 
(eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ). De prijs voor dit medisch consult 
bedraagt 45 euro, waarvan je ongeveer de helft kan recupereren via de mutualiteit. Na het medisch 
onderzoek bezorgt de arts een rapport aan de VFV en de KBVB. Het 'attest voor medische afwijking 
van leeftijdscategorie' wordt nadien digitaal overmaakt aan de gerechtigde correspondent van jouw 
club. 
Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op 
vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Artikel 1421 1.3 van het bondsreglement). 
Voor verdere vragen rond de procedure kan je via email terecht op medical@footbel.com en op 
administratie@voetbalfederatievlaanderen.be  
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuweprocedure%E2%80%98medischeafwijking%E2%80
%99  
 

2. Verzekering 
 
Ieder aangesloten lid bij de K.B.V.B. is verzekerd tijdens trainingen, wedstrijden en op weg van huis naar 
terrein en omgekeerd. Het is natuurlijk de vurigste wens van onze club dat er zich geen sportongevallen 
voordoen. Het kan echter steeds gebeuren. Daarom ook deze praktische inlichtingen. Procedure bij 
ongeval 
2.1. Na een ongeval vraagt U direct aan de ploegafgevaardigde of een bestuurslid een formulier 

“ongevalsaangifte” dat U meeneemt bij de geneesheer of de spoedopname.  
2.2. Het geneeskundig getuigschrift op de keerzijde van het document moet door de behandelde 

geneesheer worden ingevuld. Daarna bezorg je de ongevalsaangifte uiterlijk binnen de week na 
datum van kwetsuur aan de gerechtigd correspondent. (dit kan in de brievenbus in de kantine 
gedeponeerd worden, brievenbus achteraan in de kantine aan het secretariaat) 

2.3. Het formulier “ongevalaangifte” zal worden ingevuld door de clubsecretaris en naar de dienst FSF van 
de Kbvb binnen de 14 werkdagen worden opgestuurd.  

2.4. Elke aangifte moet aan de clubsecretaris worden afgegeven, samen met een kleefstrookje van het 
ziekenfonds. Bijkomende inlichtingen (bij voorkeur apart schriftelijk noteren) zijn ook noodzakelijk 
om de ongevalaangifte degelijk in te vullen : 
 a) Beroep gekwetste speler of gewoon student  
 b) Naam + adres van de werkgever  
 c) Uw post- of bankrekeningnummer 
 d) Duidelijke omschrijving hoe het sportongeval is gebeurd  
 e) Aard en situering van de kwetsuur  

2.5. Kiné : indien er direct een kinesitherapeutische behandeling nodig is moet die door de behandelde 
geneesheer worden voorgeschreven op het geneeskundig getuigschrift. Een eventuele verlenging van 
de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de Kbvb worden goedgekeurd. Daartoe dient een kopie 
van het medisch voorschrift bij de clubsecretaris afgegeven worden die dit voorschrift opstuurt naar 
de dienst FSF. Een aantal dagen nadien komt de toestemming met datum van begin van de 
behandeling. 

http://www.sportkeuring.be/
mailto:medical@footbel.com
mailto:administratie@voetbalfederatievlaanderen.be
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuweprocedure%E2%80%98medischeafwijking%E2%80%99
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuweprocedure%E2%80%98medischeafwijking%E2%80%99
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AFHANDELING :  
de aangifte van het ongeval, krijgt U van de KBVB een formulier “ATTEST VAN HERSTEL” en een 
bevestigingsbrief van de secretaris gc. Dit formulier dient door de behandelde dokter ingevuld te 
worden na volledig herstel. Let weer op !!! : indien dit attest van herstel niet is binnengebracht mag 
het voetbalspelen niet hernomen worden !!!! Na volledig herstel en bij voormeld attest voegt U dan 
alle ORIGINELE uittreksels van uw ziekenfonds in verband met uw betalingen en uw oplegkosten. Uw 
dossier wordt dan overgemaakt aan de verzekering en de terugbetaling van de oplegkosten worden 
op uw rekeningnummer gestort. De oplegkosten worden door de verzekering maar terug betaald op 
basis van het officieel barema van het R.I.Z.I.V. Dit betekent o.a. dat geen tegemoetkoming is 
voorzien voor : 
- supplementen die voortkomen uit het verblijf op een 1 of 2 persoonskamer bij hospitalisatie. 
- geneesmiddelen  
- huren van krukken  
- radioscopie 
- taping  
 
TENSLOTTE :  
 
a) De KBVB rekent een “ algemene vrijstelling van 10,20 € ” per dossier dat aanleiding geeft tot een 
terugbetaling. De club zelf vraagt geen onkosten voor aanmaken van een dossier  
b) Indien GEEN oplegkosten zich voortdeden, wordt dit ongeval geklasseerd zonder gevolg.  
c) Het federaal solidariteitsfonds betaalt slechts één sessie kiné/fysiotherapie per dag. 
d) De maximale tegemoetkoming wat betreft het aantal strekkingen is beperkt tot 60 behandelingen 
per ongeval en per jaar, behoudens akkoord van de door het fonds aangeduide geneesheer. 
http://extranet.ekickoff.com/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf Titel 21  
 
Het Federaal Solidariteitsfonds Algemeen Overzicht Reglement Artikel 2101 tot en met artikel 2132 
BIJ WERKVERLET : In geval van werkverlet verwittigt uw werkgever en uw ziekenfonds.  
 
Indien U nog verdere inlichtingen wenst, neemt dan gerust contact op met het secretariaat Johan Van 
Olmen, GSM +32 478 74 30 81 of email : johan.vanolmen1@telenet.be  

 

http://extranet.ekickoff.com/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf
mailto:johan.vanolmen1@telenet.be

