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Blessureprocedure 
 

1. Ga naar de Essevee website naar informatie en print daar volgende documenten af:  

* Ongevalsaangifte (dit is het document voor de KBVB verzekering). 

 

Deze documenten moeten binnen de 7 dagen volledig en correct ingevuld afgegeven wordt in het onthaal. 

Inscannen & doorsturen kan ook naar het mailadres: jeugdsecretariaat@essevee.be 

 

2. Met deze documenten dient u langs te gaan voor diagnose bij een arts. Dit kan zowel de huisarts als de 

clubarts zijn. Dr Dries VIAENE (clubarts jeugd) consulteert op dinsdagavond vanaf 18u30 in de 

doktersruimte op het oefencomplex te Waregem. Wie een consultatie wenst dient dit ten laatste tegen 

maandag 12u aan te vragen via sharon.roobroeck@essevee.be of te bellen ter attentie van Sharon op het 

nummer 056/44 00 42. 

Pas na een bevestiging per kerende is de afspraak geldig. Geen reservatie = geen afspraak! 

 

3. De arts zal een diagnose en behandelingsadvies geven dat verplicht besproken wordt met de club. Er 

wordt hiervoor een gebeld of gemaild naar Wouter Verhoest, verantwoordelijke van het medische team 

(0479 47 13 30 of wouter.vrhst@gmail.com). 

 

Alle afspraken worden hierbij gemaakt omtrent behandeling, opvolging en aanwezigheid. Wouter is tevens 

actief in het sport- en revalidatiecentrum Callewaert-Wemel (Windhoek 13 te Waregem – 056/444 641).  

Essevee adviseert om bij ernstige blessure (lees: externe, intensieve kinébehandeling nodig) in deze 

praktijk te revalideren gezien de optimale communicatie en opvolging. 

 

4. De gezondheidsverklaring kan gebeuren door de behandelende arts of kinesist. Bewijs moet ter afsluiting 

van het dossier afgegeven worden in het onthaal. 

 

5. Geen enkele speler kan een training hervatten zonder toelating van de medische staf. (schriftelijk 

Essevee toelating) 
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Bezetting medische cel (Waregem) 
 

Onderstaand kan het overzicht gevonden worden op welke dagen er medische permanentie is op de site 

Waregem.  

 

Indien er zich dus tijdens de trainingen of de wedstrijden problemen stellen, wend je dan tot deze 

betrokken personen! 

 

 Dinsdag Donderdag 
Zaterdag- 

voormiddag 
Zaterdag- 
namiddag 

Clubdokter 18u30-20u30    

Kinesist 18u30-20u30 18u30-20u30   

Revalidatietrainer 18u30-20u30 18u30-20u00   

Verpleegkundige of 
sportverzorger 

  10u30-12u15 13u30-15u30 

 

Een consultatie met de clubdokter moet vooraf vastgelegd worden door een afspraak te maken via ons 

jeugdsecretariaat. Dit kan door een mailtje te sturen naar sharon.roobroeck@essevee.be of te bellen ter 

attentie van Sharon op het nummer 056 44 00 42. 

 

Pas na een bevestiging per kerende is de afspraak geldig. 

 

De consultaties gaan door op de medische ruimte van het jeugdcomplex (Zuiderlaan 30, 8790 Waregem) 
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