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Wat te doen bij een ernstige blessure? 
Wij wensen het niemand toe, maar de meeste spelers worden vroeg of laat wel eens geconfronteerd 
met een (ernstige) blessure ... een hard contact in een wedstrijd, een ongelukkige val of misstap op 
training. Via de KBVB is KSKO als club dan ook verzekerd voor de sportieve risico's die inherent zijn 
aan het voetbal. Hieronder vind je een overzichtje van de administratieve stappen die je moet 
volgen voor een eventuele ongevalsaangifte: 
 

 Zorg dat de blessure snel en adequaat behandeld wordt en dit ter plaatse of later thuis, bij 
de dokter of in het ziekenhuis 
 

 Informeer goed of een aangifte bij de KBVB wel degelijk nodig is, want een aangifte heeft tot 
gevolg dat de speler geen wedstrijden mag spelen tot de dokter zijn/haar akkoord heeft 
gegeven voor een hervatting van de voetbalactiviteit(zie verder) 
 

 Laat het medisch getuigschrift van de KBVB (kan je downloaden via de KSKO website) door  
de behandelende dokter invullen 
 

 Vervolledig ook het attest “KSKO Ongevalsaangifte” (zie website) 
 

• Bezorg dit attest samen met het medisch getuigschrift (INGEVULD en voorzien van 
KLEEFETIKET MUTUALITEIT) zo vlug mogelijk en zeker binnen de 21 kalenderdagen volgend 
op de datum van het ongeval aan André Verschueren 

o Email: andre.verschueren3@telenet.be 
o GSM: +32 495 47 14 95 

 
 Na aangifte van het ongeval, krijg je van de KBVB een attest van herstel. Na volledig herstel 

laat je dit attest invullen door de behandelende dokter. Let wel, zolang de dokter geen 
datum van hervatting opgeeft, zal de gekwetste speler geen wedstrijden mogen 
meespelen. De datum op het doktersattest is hiervoor bepalend (bv indien de speler op 
zaterdagmorgen zijn/haar akkoord krijgt van de dokter, dan mag deze speler op diezelfde 
zaterdag terug meespelen) 
 

 Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen 
voor een eenpersoonskamer, speciaal gips, ... zijn ten laste van de speler) 
 

 Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur 
krukken, ...) is er eveneens geen tegemoetkoming 
 

 De KBVB rekent per dossier een franchise aan (ongeveer 11 €) 
 

 De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij 
politie of rijkswacht (bv bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd) 
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