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INLICHTINGENFORMULIER 
 

Wat te doen bij een ongeval? 

 

Hieronder vul je zelf de nodige inlichtingen in: 

 

Naam en voornaam: _____________________________________________ 

Geboortedatum: ____________________  mail: _______________________ 

Gedekt door een privé hospitalisatieverzekering?   O  ja      O nee 

Naam en gegevens van de verzekeraar: ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Datum en uur van het ongeval: _____________________________________ 

Functie:  O speler 

  O trainer 

  O vrijwilliger 

  O andere 

Type activiteit:  O wedstrijd: ______________________________________ 

   O training 

Op welk terrein:  O  A-terrein   O  Oefenterrein 

Omschrijf de omstandigheden van het ongeval: _________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Breng dit formulier zo vlug mogelijk binnen bij je secretaris (GC). 

Na het indienen van dit document ontvang je digitaal het formulier ‘Medisch 

getuigschrift’. Dit vul je gedeeltelijk zelf in en het overige deel laat je invullen 

door de arts. Dit bezorg je digitaal aan de secretaris van de club. 

Vergeet je kleefbriefje van het ziekenfonds niet aan te brengen op dit 

document!  

 
Het genezingsattest, ingevuld door de behandelende arts, moet in mijn 

bezit zijn voor je opnieuw mag voetballen! 
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WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

- Op bijgevoegd blad (Inlichtingenformulier) alle gevraagde gegevens invullen. 

Binnen de 14 dagen dit ingevulde formulier binnenbrengen bij de secretaris. 

- Na ongeveer een week ontvang je een tweede formulier via mail. Dit laat je invullen door je 

behandelende arts en bezorg je terug aan de secretaris, liefst digitaal. Vergeet je kleefbriefje 

van het ziekenfonds niet aan te brengen op dit document!  

- Later ontvang je een tweede formulier via je secretaris. (Ontvangstbewijs). Onderaan dit 

formulier vind je een genezingsattest dat je na herstel moet laten invullen VOOR je weer mag 

voetballen. 

Na alle rekeningen te hebben betaald, krijg je bij het ziekenfonds een bewijs van je 

persoonlijk aandeel in de kosten. Dit bewijs breng je, samen met het genezingsattest, 

de originele facturen en eventuele apothekerskosten binnen bij de secretaris. 

 

Enkele belangrijke punten waarmee je rekening moet houden: 

- Als je vroeger begint te voetballen dan de datum vermeld op het genezingsattest, loop je 

het risico geen terugbetaling te ontvangen. 

- Vaak worden speciale verbanden en bandages voorgeschreven. Meestal is hier geen 

tussenkomst van het ziekenfonds. De bond betaalt hier slechts een klein forfaitair bedrag 

terug. 

- Dossiers die langer dan 1 jaar aanslepen na herstel vervallen. Er is dan geen terugbetaling 

mogelijk. Wacht dus niet te lang met het binnenbrengen van je rekeningen. 

-Per dossier is er een vrijstelling van ongeveer 10 euro. 

 

!!!   ALS HET ONGEVAL BEPERKT BLIJFT TOT 1 OF 2 BEZOEKJES BIJ DE DOKTER HEEFT 

HET GEEN ZIN DIT AAN TE GEVEN. 

 

 

Zeer belangrijk in geval van KINESITHERAPIE OF FYSIOTHERAPIE: 

- De voorafgaande toestemming van de bond is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd 

vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelende geneesheer. Zij mag evenwel 

niet vroeger aanvangen dan twee dagen voor de datum van ontvangst van de aanvraag. In geval 

echter van breuk van een lidmaat of ligamentoplastie, verleent de bond een tegemoetkoming 

met of zonder voorafgaande toestemming. Laat dit steeds onmiddellijk op het 

aangifteformulier vermelden met het aantal voorziene beurten. Je kan beter 5 beurten teveel 

laten voorschrijven dan 1 te weinig. 

- Indien je meer beurten nodig hebt dan op je aangifteformulier is vermeld, moet je opnieuw 

via een voorschrift van je arts een toelating vragen aan de bond via de secretaris. 

- Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen wordt geen enkele 

tegemoetkoming uitgekeerd. 

- Per dag wordt er slecht 1 sessie terugbetaald. 

- De maximale tegemoetkoming wat betreft het aantal verstrekkingen is beperkt tot 60 

behandelingen per ongeval en per jaar, behoudens akkoord van de door de 

verzekeraar aangeduide geneesheer. 
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