
 
 

 
 

Wat te doen bij kwetsuur 
 
 

Ik ben gekwetst!!!  Een onderzoek door de dokter is nodig!!!  
 
Wat moet ik doen? 

 

1. Je vraagt een “formulier medisch getuigschrift – aangifte van ongeval” aan de trainer of de 
ploegafgevaardigde  

2. De dokter vult het “medisch getuigschrift” in. 
3. Jijzelf (of de ploegafgevaardigde of je moeder of vader) vult de “aangifte van ongeval” zo goed 

mogelijk in.  Je kleeft er ook een vignet van de mutualiteit op. 
4. Bezorg het ingevulde formulier onmiddellijk (of ten laatste binnen 4 dagen) aan de 

verantwoordelijke voor voetbalongevallen (Huysegoms Roger).  Dit kan via de brievenbus in de 
kantine. 

5. Indien kinesitherapie nodig is, moet de KBVB dit goedkeuren om terugbetaling te krijgen. 
6. Als KBVB je ongeval aanvaardt, bezorg je ons een kopij van je onkosten (dokters -rekening, 

apotheekkosten, andere medische kosten,….) met een overzicht van de tussenkomst van de 
mutualiteit. 

7. Van de KBVB krijg je een formulier waarop de dokter de datum invult waarop je “genezen” bent 
of “opnieuw mag spelen”.  Dit blad bezorg je, ingevuld terug aan Roger Huysegoms. Zolang dit 
formulier niet ingevuld is, mag je niet trainen of deelnemen aan een wedstrijd. 

8. De terugbetaling van (een deel van) de onkosten door de KBVB kan enige tijd op zich laten 
wachten.  De terugbetaling gebeurt steeds via de rekening van KVK Wemmel. 
 
Opmerkingen: 
 

1. Het solidariteitsfonds van de KBVB voorziet in de terugbetaling met verwijzing naar het Riziv.  De 
terugbetaling gebeurt na tegemoetkoming van de mutualiteit en nadat het dossier bij KBVB werd 
afgesloten. 

2. Het is van groot belang niet te treuzelen met het formulier medisch getuigschrift – aangifte van 
ongeval.  Als het te laat wordt ingediend weigert het FSF een ongeval dossier te openen. 

3. Verdere informatie over de ongevallen verzekering vindt u via de website van kbvb – 
bondsreglement – bijlage 7 – reglement van het federaal solidariteitsfonds (FSF). 

4. Heb je nog vragen kan je terecht bij : 
5.  Roger Huysegoms gsm : 0476 30 19 23       Email : huysegoms.roger@skynet.be 

 


