Blessure procedure
1. Via de Essevee Academie website http://www.essevee.be/nl/academie/academie vind je alle informatie
over de procedure bij een blessure en kan je tevens de nodige documenten afprinten.
Deze documenten moeten binnen de 14 dagen volledig en correct ingevuld afgegeven wordt in het
jeugdsecretariaat. Inscannen & doorsturen kan ook naar het mailadres: jeugdsecretariaat@essevee.be
Let wel: er loopt geen extra verzekering via de club, naast de standaardverzekering via het federaal
solidariteitsfonds van de KBVB. In de infogids alsook op de website van de club valt na te lezen wat het
beleid van de club is inzake medische blessures. Als er geen aangifte van ongeval gebeurt of té laat, zal er
ook geen tussenkomst kunnen gebeuren via dit solidariteitsfonds. De verantwoordelijkheid in deze ligt in
eerste instantie bij de ouders waarna de dokter, Dhr. Martin Mortier en het jeugdsecretariaat dit verder
opvolgen en finaliseren.
2. Met deze documenten dient u langs te gaan voor diagnose bij een arts. Dit kan zowel de huisarts als de
clubarts zijn. De clubarts van de jongens 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!
De clubarts bij de dames doet de consultaties op dinsdagavond te Zulte vanaf 18u30. Aanvraag tot
consultatie voorafgaand is hierbij niet nodig.
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
(wouter@callewaert-wemel.be).
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/speelster kan een training hervatten zonder toelating van de medische staf.
(schriftelijk Essevee toelating)

Enkel voor G-voetbal: Medische screening
In aanloop van het nieuwe seizoen dient er terug een vragenlijst ingevuld te worden. Iedere wijziging
dienen de ouders zo snel mogelijk door te geven aan de trainers/afgevaardigden. Deze info wordt enkel
doorgegeven aan trainers/afgevaardigden om de nodige begeleiding te voorzien. Indien er andere info is
die niet op de vragenlijst geplaatst kan worden, mag deze altijd meegedeeld worden aan trainster An.

Belangrijk: iedere lid (cf. speler/speelster) heeft, net zoals iedere andere burger, recht op keuze van
diagnosticus en behandeling. De leden zijn dus vrij om bij een zelfgekozen arts of behandelaar langs te gaan
(kinesist, osteopaat, …). De club verlangt in dit geval dat de leden vóór zij aansluiten bij de groep de arts
van de club consulteren. Het voordeel van de begeleiding op de club is dat dit gratis verloopt en ons toelaat
de leden beter op te volgen. Wij appreciëren dus ten zeerste wanneer een lid via de club behandeld wordt,
maar iedereen heeft de vrijheid om die behandeling ook elders te laten gebeuren. Voor langdurige
blessures dient een toestemmingsformulier ingevuld te worden alvorens de leden mogen aansluiten!

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

Clubdokter

18u30-20u30

Kinesist

18u30-20u30

18u30-20u30

Revalidatietrainer

18u30-20u30

18u30-20u30

Verpleegkundige of
sportverzorger

Zaterdagvoormiddag

Zaterdagnamiddag

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).

