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PROCEDURE BIJ BLESSURE EN VERZEKERING SPORTONGEVALLEN
Als je in orde bent met je lidgeld en licentie word je door onze club verzekerd tegen
lichamelijke ongevallen bij alle activiteiten die je onderneemt in de schoot van de club. De
Vlaamse Rugby Bond heeft daarvoor bij Arena een verzekeringscontract afgesloten.
Als een gouden regel:
Je bent een atleet, en je bent verantwoordelijk voor de goede verzorging van jouw lichaam.
Een lichaam herstelt zich nooit volledig na een blessure, maar geneest enkel. Elke dag telt,
ga daarom meteen naar de dokter en kinesist bij de minste hinder. Dit maakt het verschil
tussen een korte revalidatie of lange revalidatie, tussen terug sporten of nooit meer sporten…
Alles wordt terugbetaald door de verzekering, dus aarzel niet…
Onze clubdokters en kinesist:
Cruciaal in het behandelen van blessures is een snelle diagnose en behandeling. Aangezien
het niet gemakkelijk is om meteen een goede dokter/kinesist te pakken te krijgen, hebben we
enkele mensen met veel ervaring met rugby-blessures gevraagd of u bij hen de dag zelf op
consultatie kan komen. Dokters: (in volgorde van vermoedelijke flexibiliteit):
- Sportarts: Piet De Backere, Begijnhoflaan 75, 9000 Gent, 09/223.95.03
- Sportarts: Andreas Goddeeris, Coupure Rechts 12, 9000 Gent, 0485/19.77.98
- Dokter: Philippe Verjans, Sportstraat 25, 9000 Gent, 09/222.27.51, 0475/28.27.51
Kinesist:
- Kinesist centrum Wouter Rogge: Martelaarslaan 256, 9000 Gent, 09/225.57.79,
0477/25.57.79
Vermeldt bij deze mensen steeds dat je speler bent van Gent Rugby, en de dag zelf op
consultatie wenst te komen of te beginnen met de kine-beurten.
Wat moet je doen in geval van blessure of ongeval:
- Je downloadt en print het ongevalaangifteformulier (www.gent-rugby.be -> Info ->
Formulieren -> Aangifteformulier Verzekering) http:// http://www.gentrugby.be/verzekering.pdf
- Je begeeft je naar een arts en laat deze, na onderzoek en verzorging, pagina 3 invullen.
- Geef via de aanwezigheidslijst van jouw team je onbeschikbaarheid door aan je trainer
en team-managers.
- Zelf vul je van pagina’s 1 en 2 in:
- Je kleeft een strookje van je eigen ziekenkas op in het midden op pagina 2
(VERKLARING MEDISCHE GEGEVENS), en tekent rechts onderaan die pagina.
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Controleer dat er een handtekening links onderaan staat (onderaan pagina 2): dit staat
normaal al op de formulieren die je van de club krijgt. Zoniet laat het handtekenen
door uw trainer, team-manager of een bestuurslid naar keuze. Neem dit formulier
meteen terug mee, stuur het nooit op met de post, laat het nergens liggen in de hoop
dat het bij u terug komt. Zodra je dit formulier aan iemand anders geeft is de kans heel
klein dat je het ooit nog terug ziet, en moet je de volledgie procedure herbeginnen!
Zorg ook dat de datum daar is ingevuld
Nu alles ingevuld is:
- Heel belangrijk: Maak een fotokopie of nog beter een scan van dit ingevuld
document en bewaar dit! Heel veel van deze formulieren gaan verloren met de post,
en zonder kopie wordt u niet terugbetaald! Heel simpel: Geen kopie = geen
terugbetaling…
- Stuur het formulier op naar de Rugby Vlaanderen, Boomgaardstraat 22 bus 20, 2600
Berchem. Of beter nog: Scan het in, en mail het naar vicky@rugby.vlaanderen, op die
manier heb je altijd zelf nog een kopie in jouw mailbox zitten
- Je zal erna een brief ontvangen van Arena, met oa een blanco attest van genezing.
- Eens je genezen bent laat je dit attest invullen door de dokter.
- Na het eerst zelf (!) betalen van alle medische, farmaceutische en andere kosten moet
je dit Arena-formulier samen met de documenten ivm betaalde kosten voorleggen aan
jouw ziekenfonds. Je ziekenfonds betaalt je reeds een groot deel van de gemaakte
kosten terug. Je laat dit formulier door je ziekenfonds invullen, en stuurt dit dan
terug naar Arena samen met het attest van genezing ingevuld door uw dokter. Niet
vergeten de betalingswijze te vermelden.
Let op: zorg dat je van alles een bewijsje hebt: als je bv röntgenfoto’s moet laten
nemen, moet je meestal enkel het remgeld betalen: vraag hier ook een bewijsje van!
- Arena betaalt je dan na enkele weken de overige kosten terug.
Wat dekt de polis:
- Behandelingskosten gedurende 2 jaar volgend op het ongeval. (medische, heelkundige
en farmaceutische kosten)
- Kosten voor radiografie, prothese, orthopedie en speciale behandelingen (massages,
fysio, enz.)
- Tevens de terugbetaling van tandprothesekosten met een max. van 150 euro per tand
zonder de 600 euro per slachtoffer te overtreffen
- Voor zelfstandigen: 30 euro per dag (max. 2 jaar), volgend op het ongeval (enkel bij
werkonbekwaamheid)
- Deze kosten worden terugbetaald na tegemoetkoming van het ziekenfonds. Geen
terugbetaling van het ziekenfonds = geen terugbetaling van de verzekering (Al dekt
Arena ook sommige kosten voor niet door het RIZIV erkende prestaties)
Wat dekt de polis niet:
- Kamer alleen in het ziekenhuis. (uitgenomen op medische grond, voorgeschreven
door de behandelende geneesheer)
- Persoonlijke kosten in het ziekenhuis (telefoon, TV, enz.)
- Sommige medische kosten en behandelingen die niet worden terugbetaald door uw
ziekenfonds (zie polis op http://rugby.vlaanderen/een-ongeval-wat-nu/). Bij twijfel
raadpleeg uw ziekenkas.
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