
            

Procedure aangifte sportongeval 

 

1. Vraag voor je naar de spoedafdeling of een arts gaat een document aan de 

ploegverantwoordelijke. In elke licentiemap zitten een aantal formulieren 

“geneeskundig getuigschrift- in te vullen door de geneesheer”. Het document kan ook 

gedownload worden van onze site. (zie documenten) 

2. Het geneeskundig getuigschrift door de arts of spoedarts laten invullen. Het is van groot 

belang dat er zo weinig mogelijk tijd zit tussen de datum van het ongeval en de datum 

van de eerste raadpleging. (max. 1 week) 

3. De rest van het document invullen of alle gegevens doorgeven aan de secretaris: 

- Datum en uur van het ongeval. 

- Plaats van het ongeval. ( bv sporthal Sint-Eloois-Winkel) 

- Naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer en indien minderjarig 

naam van een van de ouders. 

- Korte omschrijving van het ongeval. 

- Info betreffende het letsel, welk letsel( bv breuk), waar( bv pols), links of 

rechts. 

4. Daarna per mail ( marclezy@skynet.be), of persoonlijk, de gegevens ( zie punt 2 en 3) 

doorgeven aan de secretaris. 

5. De secretaris zal met deze gegevens een elektronisch dossier aanmaken bij Ethias en 

stuurt ook, indien reeds ontvangen, het geneeskundig getuigschrift mee. Indien je nog 

geen ingevuld medisch dossier hebt kan de secretaris dit ook later aan het dossier 

toevoegen. Na het opmaken van het dossier moet de club niet meer tussen komen. 

6. Via de post zal je van Ethias een document met dossiernummer krijgen om te 

ondertekenen, uw bankrekeningnummer in te vullen en daarna terug te sturen met de 

bijgevoegde enveloppe. 

7. Na enkele weken krijg je de bevestiging van het dossier door Ethias en een document 

“Attest van genezing”. Dit document moet ingevuld worden door de behandelende arts 

na het beëindigen van de blessure en moet zelf, samen met alle documenten van het 

remgeld van het ziekenfonds en/of andere kosten opgestuurd worden naar Ethias. 

8. Ethias zal dan de door hen erkende kosten terugstorten op uw bankrekening. 
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