Procedure bij sportongeval in basketzaal of op verplaatsing !

Sportongeval op training :
Bij lichte kwetsuren :
‐ Er is steeds ijs voorradig in de cafetaria van de basketzaal.
‐ EHBO –kit aanwezig in het ballenlokaal in de afdeling Oostende, voor de afdeling Gistel is deze voorzien in de
ballenbak.
‐ Als gekwetste, nog dezelfde dag of dag nadien naar de dokter gaan.
‐ Vergeet niet van een ongevallenformulier voor de verzekering mee te nemen. Je vindt dit formulier bij jou
afgevaardigde,trainer,of je kan deze downloaden op onze website
http://www.kbgoduvafruit.be/documenten/ongevalsaangifte.pdf
Aan de dokter vragen, indien noodzakelijk, om de kwetsuur te laten nabehandelen door kiné naar keuze of onze
clubkiné: Heidi Heldenbergh G.S.M.: 0477/ 332321
PRAKTIJK: 059/ 516271
ADRES: Koolmeesstraat 8 te Oostende

Bij zwaardere kwetsuren:
‐ Als trainer steeds telefonisch contact opnemen met de ouders van het gekwetste lid en met hen verder afspreken.
‐ Indien noodzakelijk, bellen naar DIENST 100 om de gekwetste te laten overplaatsen naar de spoedafdeling van het
dichtst bijzijnde ziekenhuis.
‐ Nabehandeling via kiné of clubkiné, indien nodig.

Sportongeval bij wedstrijden in eigen zaal of op verplaatsing :
Bij lichte kwetsuren :
‐ Er is ijs in de cafetaria van de basketzaal.
‐ EHBO –kit aanwezig in het ballenlokaal in de afdeling Oostende,
voor de afdeling Gistel is deze voorzien in de ballenbak.
‐ Indien op verplaatsing : ijs en EHBO vragen aan de verantwoordelijke van de andere ploeg.
‐ Dezelfde dag of de dag daarop een dokter consulteren, vergeet niet een ongevallen‐formulier voor de verzekering mee
te doen. (formulier als hierboven)
‐ Aan de dokter vragen om, indien noodzakelijk de kwetsuur te laten nabehandelen via kiné of clubkiné.

Bij zwaardere kwetsuren :
‐ Als coach telefonisch contact opnemen met de ouders (voor zover die niet aanwezig zijn op de wedstrijd) en met hen
verder afspreken.
‐ Indien noodzakelijk, bellen naar de dienst 100 om de gekwetste te laten overplaatsen naar de spoedafdeling van het
dichtst bijzijnde ziekenhuis.
‐ Nabehandeling vragen via kiné, of clubkiné indien nodig.
Het volledig ingevulde aangifte‐ formulier moet binnen de week afgegeven worden aan
afdeling OOSTENDE Pierre Jungers 0479/336022
afdeling GISTEL Magda Debackere 0494/585240

OPGELET:
Spelers die deze procedure niet volgen,worden gesanctioneerd.
NOOIT trainen of wedstrijd spelen zolang het genezingsattest niet verzonden is!

Namens het Sportief Comité van K.B.G.O. DUVA FRUIT.

