
Medisch getuigschrift

Club:

Naam:

GedeelE in te vullen door het slachtofrer

Àiet het oog op een vlot beh€ervan mijn schadedoosier, en-enkel daartoe, geef ih hetslachto,fervan ondertravig ongeval,

iii"oli-rUn-t*i.t rmiqg wat oetÉn ae verue*ing van meds.àe gÉlgÉvens-die_op mij 9{PlS,ts, b!bl-' 
=9als-beschreven

m a"1È,iï*rr*rm,iqf c" r." g"..uple"go nörden opwwwaËÉ+rv.belPRlvAcwERKuRll'lG.pd. Conform de AVG

heb ik recft óp inzageJrechC nig, poriaUti'eil verza en wissíng van min gegevens (arerïa@aÍenÉe,-be).

Handteken in g slachtofier of
de oudercrlruettelijke voogd
(voor kinderen van minder
dan 13jaar)

N":

Datumpngeval:

Aansluitingsnr:

Beschrijving van het ongeval:
p1 tn iï%

GelieryE een Uee*Uiefp 2iekedonds' v1n de
geh^r€tsté aan b brengen a.u.b.

3, Actrt U de tussenkomst noodzakelijk van een kinesitherapeut of ffsiotherapeut JA / NEEN

Hoeveelzittingen zijn noodzakeliik ? I IrJ
lndien er later tach meer zittingen nodig blijken, dient de speler oï de club ons een kopie van het

medische voorschrift over te maken, vooRALEER de nieuwe reeks aanvangt.

Gedeelte in te vullen door de behandelende geneesheer

1. Datum van het eeste medsch ondezoek

2. Wat àjn de aard en de ernst van de kwetsuren of de lebds ?

4. Gaat het om een herval?

5. Gaat het om een voorafgaandelijke toestand ?
(gebreK ziekte oÍ was het slachtofier verminkt ?)

6. Acht U het mogdifk dd het vmtgestelde le8el
het gevolg kan zijn van het vermelde ongeval?

7. Gwolg van het ongeval:

Vol ledi ge werkon belcwaam hei d JA/NEEN gedurende dagen

.....dagen

dagen

Gedeelteliike werkonbel§,.raamheid JA Í NEEN gedurende

Sporti eve werkon bekwaam hei d JA/ NEEN gedurende

8. Zal helongeval een Hijvende invaliditeit veroorzaken ?

9. Mag men een volledig herstel verwachten ?

10. HehÉ U bij uw vasbtellinpn geen voorbehoud of een bijzondere vaststelling ? Zola,welke ?

AÍgeleverd te Op

JA/ NEEN

JA/ NEEN

JA / NEEN

JA/ NEEN

JA/ NEEN

f20De geneesheer:

RBFA Dienst' on geval len' W 477 . 12.69 - A2l 477 . 12.63 - i nsulance@rqebe
Brtsselsestraat 480, 1480 Tubeke

. Deze aangifte rnoet in ons bezit zijn kinnen de 21 kalendeÍdagen na datum \ian het ongsral ten laa§b op {date-accidenlplus2l}


