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Actieplan  
 

Blessure- en ongevalsbegeleiding en -preventie 

K SportingK SportingK SportingK Sporting    HasseltHasseltHasseltHasselt        3245324532453245    

 
 

Wat te doen bij een ongeval of blessure? 

En,  hoe vermijden? 

 

Algemeen: 

 

Op wedstrijddagen is er steeds een vrijwilliger met een EHBO-attest aanwezig of vlot beschikbaar. De 

EHBO-ruimte is voorzien van het nodige medisch materiaal. EHBO-tassen worden meegenomen op 

verplaatsing.  

 

Ook de trainers en ploegafgevaardigden hebben informatie meegekregen tijdens de aanvang van het 

seizoen zodat ze de elementaire EHBO-acties kunnen uitvoeren. Het boekje E(eerste) H(ulp) bij 

(O)ngevallen is beschikbaar via de jeugdcoördinatoren.  Achteraan (en op de prikborden) kan u een 

lijst terugvinden van belangrijke contactpersonen en contactdiensten.  

 

Jaarlijks organiseert de sportdienst van de Stad Hasselt een EHBO-bijscholing waarop de 

ploegafgevaardigden uitgenodigd worden doch ook de ouders die een betekenisvolle bijdrage willen 

leveren op dit vlak binnen hun ploeg zijn hierop welkom! Dit seizoen voorzien we een specifieke actie 

mbt hartfalen met DokterVan Lierde, hartspecialist en voorzitter jeugdwerking KRC Genk. 

 

Er wordt bij aanvang van het seizoen een actualisering gevraagd van de lichamelijke status van de 

speler (blessures voorgaande seizoenen) en de conditie wordt aan de hand van een testbatterij 

omschreven in functie van de opmaak van een trajectbegeleiding. De jeugdcoördinatoren en de loop- 

en techniektrainer voeren deze testen uit en maken een overzicht. Aanbevelingen worden besproken 

met de individuele speler en desgevallend de betrokken trainer (wordt steeds geïnformeerd over alle 

resultaten van zijn spelers). We voorzien een drietal testmomenten per seizoen. 

 

In deze nota gaan we verder in op de handelingen die uitgevoerd dienen te worden bij een zware dan 

wel lichte blessure of ongeval op de club, vervolgens op de preventie die kan voorzien worden. Ten 

slotte het overzicht van de belangrijkste contactpersonen, contactdiensten en de wijze waarop de 

ongevalsaangifte dient ingevuld en afgehandeld te worden. 

 

Uiteraard hopen we dat je deze brochure niet veel nodig hebt want dit betekent dat je een gezond 

voetbalseizoen aan het doormaken bent… 

 

Erik Conings 

Algemeen Jeugdcoördinator 
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1. Wat te doen bij een zware blessure of ongeval op de club? 

 

Voorbeelden: Hoofdletsel na botsing, zwaar beenletsel, schouder uit de kom na val, buiten 

bewustzijn, hartfalen,… 

 

Reacties… 

• Onmiddellijk de EHBO-hulp of de jeugdcoördinatoren aanspreken, zij zijn op de hoogte van 

de aanwezigen met medische ervaring 

• Geef de gekwetste de nodige ruimte en blijf kalm 

• Bel het noodnummer 112 voor een ambulance of de clubdokter Jan Menten of de dokter van 

wacht ( zie contactgegevens) 

• De afgevaardigde verwittigt de ouders; gaat desgevallend mee n aar het ziekenhuis 

• De afgevaardigde, trainer of jeugdcoördinator geeft een medisch getuigschrift mee, in te 

vullen door de dokter ( Medisch getuigschrift in te vullen door de behandelende geneesheer) 

• Dit formulier voor de verzekering dient ingevuld terug aan Erik Conings bezorgd te worden 

binnen de 7 dagen 

• Na het ziekenhuis- of doktersbezoek de tijd nemen voor functionele diagnose; eventueel 

verzorging en rust en herstel bij de clubkinesisten Dirk Swyngedouw, Jonas Maes of Giel 

Ackermans (1e consult kan op de club, campus Hasselt) 

• De speler of de ouders brengen de trainer of jeugdcoördinator op de hoogte van de verwachte 

duur van afwezigheid en bij de terugkeer op de training 

• De trainer controleert het herstel en de fitheid van de speler, eventueel in samenspraak met 

de kinesist en neemt indien nodig contact op met de ouders, de behandelende geneesheer. 

 

2. Wat te doen bij een “lichtere” blessure of ongeval ? 

 

Voorbeelden: spierblessure, vinger of polsbreuk, verrekking, bloedneus .. 

 

Reacties RICE = Rust – Ijs – Compressie – Elevatie 

 

• Rustig blijven en speler rust geven, let er op of speler bij bewustzijn blijft 

• Hulp vragen van de aanwezige medisch geschoolde persoon  

• Eerste verzorging toedienen (EHBO-tas): ijs leggen (diepvries trainerslokaal) of zalf 

aanbrengen, enz.. 

• De ouders verwittigen 

• De afgevaardigde, trainer of lid van de coördinatie geeft een medisch getuigschrift mee, in te 

vullen door de behandelende geneesheer  

• Dit formulier voor de verzekering wordt nadien ingevuld aan Erik Conings of één van de 

hoofdafgevaardigden Rita of Louis terug bezorgd. 

• De ouders beslissen afhankelijk van de aard van de blessure met wie contact wordt 

opgenomen: 

- Kinesist Dirk Swyngedouw of Giel Ackermans: gratis eerste consult in de campus Hasselt 

- Clubdokter Luc Bex of Johan Poncelet 

- Dokter of kiné naar keuze 

 

• De speler of de ouders brengen de trainer op de hoogte van de verwachte duur van 

afwezigheid 

• De trainer controleert het herstel en de fitheid van de speler, eventueel in samenspraak met 

de kinesist en neemt indien nodig contact op met de ouders, de behandelende geneesheer of 

kinesist. 

 

3. Blessurepreventie: Beter voorkomen dan genezen! 
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Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker bij sporten waarin er veel gesprongen wordt (basketbal, 

handbal) en waarin er veel lichamelijk contact is (voetbal, hockey) komen veel blessures voor. Toch 

kan je sportblessures voor een groot deel zelf voorkomen.  

Als je sport, is het belangrijk dat je jezelf goed verzorgt. Gezond eten en voldoende slaap zijn 

basisfactoren om goed te kunnen presteren. Maar er zijn meer factoren van belang om gezond en 

zonder blessures te kunnen sporten.  

Een hele belangrijke manier waarop je blessures tijdens het sporten kunt voorkomen, is voor de 

training tijdens de warming-up stretchen en na de training een cooling-down doen. Hoewel dit niet 

onomstotelijk bewezen is, is het zeker van belang. Je controleert dan bijvoorbeeld of je lichaam de 

krachten die op de spieren komen te staan, aan kan.  

Goed schoeisel is de basis voor je sport. Schoenen vangen veel klappen op die anders moeten worden 

opgevangen door je enkels, knieën, heupen en rug. Als je langdurig op schoenen loopt met 

onvoldoende demping, moeten je enkels, knieën, heupen en rug te hard werken. Hierdoor kan je last 

krijgen. Ook kan het zijn dat je door je enkel gaat of je knie verdraait. 

Als je net ziek bent geweest, of een lange tijd niet getraind hebt, is het niet verstandig om meteen weer 

volop te gaan sporten. De kans op blessures is dan namelijk erg groot. Beter is het om rustig te 

beginnen en langzaam weer op je oude niveau te komen.  

Mocht je onverhoopt toch een blessure hebben opgelopen, dan is het belangrijk dat je deze goed laat 

genezen. Veel sporters zeggen wel: "Het gaat wel weer", omdat ze graag weer aan de slag willen. 

Maar als de blessure nog niet helemaal over is, kan je meer kapot maken dan al het geval was. Het 

herstel duurt dan alleen maar langer. 

Vandaar ook dat we vanuit de club meerdere metingen per seizoen organiseren naar een aantal 

parameters en dit ter gelegenheid van een lichamelijke toetsing adhv diverse testbatterijen. Gewicht, 

lengte, resultaten op diverse loop- en conditie-oefeningen maken hier deel van uit. 

Warming-up 

Een warming-up verbetert het prestatievermogen en vermindert het risico op blessures. Om een 

rendement uit de warming-up te halen, moet deze bestaan uit algemene en een specifieke warming-up. 

Bij de algemene warming-up warm je door middel van oefeningen de grote spiergroepen uit je 

lichaam op. Het doel is de functionele mogelijkheden van het lichaam op een hoger niveau te brengen. 

Bij de specifieke warming-up worden de bewegingen uitgevoerd met het doel die spiergroepen op te 

warmen die een direct verband hebben met de sport die je straks gaat beoefenen. Bij hardlopen zijn dit 

bijvoorbeeld de kuitspieren en de bovenbeenspieren. 

 

Iedereen zal dus verschillende vormen van warming-up toepassen bij verschillende soorten sporten, 

maar het soort warming-up is ook afhankelijk van onderstaande verschillen tussen twee personen.  

• De leeftijd van de sporter. Een oudere sporter heeft meer kans op blessures en moet dus 

voorzichtiger en geleidelijker aan de warming-up beginnen.  

• De getraindheid van de sporter. Als een sporter goed getraind is dan kan de warming-up 

langer en intensiever zijn dan bij ongetrainde mensen.  

• Het moment van de dag. 's Ochtends zijn je spieren kouder dan 's avonds, dus 's ochtends moet 

een warming-up rustiger beginnen dan 's avonds.  

• Het weer. Als je buiten sport en het regent, dan zal je een langere warming-up nodig hebben 

dan wanneer de zon schijnt. 
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Tijdens de warming-up gebeurt er in het lichaam van alles. Doordat de sporter zich inspant, gaat zijn 

bloed sneller stromen. De spieren moeten meer arbeid verrichten en hebben hierdoor meer zuurstof 

nodig. Het bloed levert deze zuurstof aan de spieren en moet dus sneller stromen om voldoende 

zuurstof bij de spieren te krijgen. Doordat de spieren meer bloed (zuurstof!) nodig hebben, worden de 

bloedvaten in de spieren wijder, zodat er meer bloed door de spieren stroomt en dus meer zuurstof de 

spieren bereikt. De sporter gaat ook sneller en dieper ademhalen om zoveel mogelijk zuurstof uit de 

lucht op te nemen in zijn lichaam.  

 

Met het bloed in de spieren neemt ook de temperatuur toe. Omdat het lichaam niet al te warm mag 

worden moet de warmte weg uit het lichaam. Dit kan doordat kleine bloedvaatjes in de huid wijder 

worden, zodat ze hun warmte af kunnen geven aan de buitenlucht. Ook zweten helpt om 

lichaamswarmte kwijt te raken.  

 

Als deze processen op gang zijn gekomen tijdens de warming-up, is het lichaam klaar voor de training. 

Stretching 

Het stretchen van je lichaam kan verschillende doelen hebben:  

1. Leniger worden.  

2. Ontspanning.  

3. 'Luisteren' naar je lichaam. Tijdens het stretchen voel je of je spieren wat strak zijn of dat er 

wat anders is. Door op de signalen die je lichaam geeft te letten, weet je of je klaar bent voor 

de lichamelijke inspanning of nog niet.  

Verschillende mensen willen verschillende dingen bereiken met stretching. Zo zal een turnster leniger 

willen worden om de spagaat te kunnen en iemand die net geblesseerd is geweest zal er tijdens de 

stretching op willen letten of hij zijn blessure voelt.  

Er bestaan verschillende soorten: verend rekken, contact-relax stretching en statisch stretchen:  

• Bij verend rekken beweeg je telkens kleine beetjes tot zover je kan.  

• Bij contact-relax stretching rek je je spieren op door de spieren die je wil stretchen aan te 

spannen, dan te ontspannen en daarna te stretchen.  

• Statisch stretchen wordt het meest toegepast, omdat het de makkelijkste vorm is: je rekt de 

spieren op als je stilstaat. 

Uit onderzoek is gebleken dat over langere termijn alle drie de vormen van stretchen even effectief 

zijn.  

 

Hoe moet jij nu eigenlijk stretchen en hoe lang moet je 1 oefening doen? 
Over het algemeen is na het eerste deel van de warming-up licht en kort 1 keer 3 à 4 seconden statisch 

stretchen het beste. 

Het hoeft maar zo kort omdat het een kleine controle is die je doet: je luistert even naar je lichaam. Het 

statisch stretchen is hier het beste, omdat het gemakkelijke, veilige en bekende oefeningen zijn. Na het 

stretchen wordt de specifieke warming-up gedaan. 

Als je een ander doel hebt met de stretching, moet je natuurlijk ook anders stretchen. Als je wilt 

ontspannen, dan stretch je langer. Als je leniger wil worden dan houd je minimaal drie keer in de week 

elke oefening 10 tot 15 seconden vast. Het maakt hierbij niet uit welke vorm van stretchen je hier 

gebruikt, omdat het op langere termijn is. 

Als je spierpijn hebt of net stevig hebt getraind, moet je helemaal niet stretchen! 
 

Verder is het heel belangrijk dat je rustig stretcht, want hoe groter de rekkracht, hoe groter de kans op 

beschadigingen. 
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Oefeningen 
Stretch-oefeningen zijn bijvoorbeeld: 

 

Lenigmakende oefeningen 

Kuitspieren: 

 

1. Plaats vanuit stand een been achterwaarts en buig het voorste been; houd je hak recht naar achter en 

je bovenlijf in het verlengde van het achterste (schuine) been.  

2. Vanuit de voorgaande oefening kun je je achterste been buigen en het voorste been strekken.  

Voorkant bovenbenen: 

 

1. Breng vanuit stand je rechtervoet omhoog en pak deze met je linkerhand vast. Houd deze positie 

ongeveer 8 tot 10 tellen vast en wissel dan om van been. 

Achterkant bovenbenen: 

 

1. Ga met gebogen benen zitten en zet de handen op de grond (hurkzit). Maak vanuit deze positie je 

benen lang, maar strek je niet helemaal uit. 

Spierversterkende oefeningen 

Kuitspieren: 

 

1. Zet je voeten naast elkaar en til je hakken op en neer.  

2. Ga in spreidstand staan en til afwisselend je rechter- en linkerhak op.  

Voorkant bovenbenen: 
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Bloedsomloop 

De 'motor' van de bloedsomloop is het hart. 

 

Het hart is een spierpomp die energie levert voor de bloedstroom door het bloedvatensysteem. 

Eigenlijk is het hart een dubbele pomp opgedeeld in:  

1. De linker harthelft, bestaande uit de linkerboezem (atrium) en de linkerkamer (ventrikel). 

Deze helft ontvangt bloed uit de longen en pompt bloed in de grote bloedsomloop naar de 

weefsels in het lichaam, bijvoorbeeld naar de skeletspieren.  

2. De rechter harthelft, bestaande uit het rechter atrium en het rechter ventrikel. De rechterhelft 

ontvangt bloed uit de grote bloedsomloop en pompt het door in de kleine bloedsomloop naar 

de longen.  

Een overzicht van de bloedsomlopen en het hart is hieronder weergegeven. De afkortingen rk, lk, rb en 

lb staan voor rechter- en linkerkamer en rechter- en linkerboezem, respectievelijk. 

 

 

1. 'Droogschaatsen'.  

2. Buig je benen in spreidstand en veer licht.  

Achterkant bovenbenen: 

 

1. Terwijl je op je buik ligt, afwisselend je rechter- en linkerbeen strekken en buigen.  

2. Buig en strek je rechter- en linkerknie een aantal keer.  

Het bloed stroomt maar in 1 richting dankzij de aanwezigheid van kleppen in het hart. De volgorde 

waarin een bloeddeeltje het hart passeert is hieronder weergegeven en beschreven:  
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1. De rechterboezem ontvangt bloed uit hoofd en armen via de bovenste holle ader en uit de 

romp en benen via de onderste holle ader.  

2. Als de boezem samentrekt, stroomt het bloed van de boezem naar de rechterkamer.  

3. De rechterkamer trekt vervolgens samen. De klep tussen de kamer en de boezem sluit zich, 

waardoor het bloed niet meer terug kan stromen.  

4. Wanneer er voldoende druk is opgebouwd gaat de longklep open en stroomt het bloed de 

longslagader in. In de longen aangekomen, neemt het bloed zuurstof op en geeft het 

afvalstoffen (waaronder koolstofdioxide) af.  

5. Vervolgens stroomt het zuurstofrijke bloed naar de linkerboezem van het hart.  

6. Met het samentrekken van de linkerboezem stroomt het bloed de linkerkamer in.  

7. De klep tussen de boezem en de kamer voorkomt wederom terugstroming van bloed naar de 

linkerboezem wanneer de linkerkamer samentrekt.  

8. Bij voldoende druk stroomt het zuurstofrijke bloed nu door de aortaklep de aorta 

(lichaamsslagader) in. Via deze slagader komt het overal in het lichaam, waar het gebruikt 

wordt om arbeid te verrichten.  

De zuurstof die je inademt, wordt opgenomen in je bloed. Tijdens inspanning hebben je spieren veel 

zuurstof nodig. Hierdoor ga je onder andere sneller en dieper ademhalen. Ook gaat je hart sneller 

kloppen om meer zuurstof door je lichaam te kunnen pompen.  

Het bloed wordt vervoerd via het bloedvatensysteem (alle bloedvaten in je lichaam) en komt zo bij de 

spieren die het nodig hebben.  

 

Er bestaan verschillende soorten bloedvaten:  

 

 

• Slagaders (arteriën). Deze hebben een stroomrichting van het hart af.  
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• Aders (venen). Deze hebben een stroomrichting naar het hart toe.  

• Haarvaten (capillairen). Deze vormen de overgang tussen slagaders en aders.  

Zoals hierboven al is aangegeven zijn er twee bloedsomlopen: de grote bloedsomloop en de kleine 

bloedsomloop. De kenmerken van deze bloedsomlopen zijn:  

• Grote bloedsomloop. Deze begint in de linkerkamer van het hart en eindigt in de 

rechterboezem. De grote bloedsomloop heeft als taak het lichaam (de organen en spieren) van 

zuurstof te voorzien. Dit gebeurt in de haarvaten van de spieren, omdat deze wanden heel dun 

zijn en er dus gemakkelijk stoffen in en uit kunnen én omdat de stroomsnelheid door het grote 

gezamenlijke oppervlak van de capillairen heel laag is. 

• Kleine bloedsomloop. Deze loopt van de rechterkamer van het hart naar de linkerboezem. De 

kleine bloedsomloop heeft tot taak het zuurstofarme bloed uit de grote bloedsomloop weer om 

te zetten in zuurstofrijk bloed. Dit gebeurt in de longhaarvaten: de zuurstof wordt uit de 

longen opgenomen, het koolstofdioxide eraan afgegeven. Nu is het bloed zuurstofrijk en kan 

het via de grote bloedsomloop naar de organen worden gebracht. 

Dus: 
In de kleine bloedsomloop bevatten de slagaderen zuurstofarm bloed en de aderen zuurstofrijk bloed. 

In de grote bloedsomloop bevatten de slagaderen zuurstofrijk bloed en de aderen zuurstofarm bloed. 

 

De duur van de totale bloedsomloop is ongeveer 1 minuut. Dat is de tijd die het bloed dat uit de kamer 

geperst wordt, nodig heeft om weer in dezelfde hartkamer terug te keren. 

Twee belangrijke factoren in de bloedsomloop zijn:  

• De bloeddruk (de drijvende kracht voor de bloedstroom door het vaatstelsel).  

• De weerstand tegen de bloedstroom (de weerstand die deze drijvende kracht ondervindt van 

het vaatstelsel). 

De bloeddruk zorgt ervoor dat het bloed door het vaatstelsel blijft stromen. Bloed stroomt van een 

plaats met hoge(re) druk naar een plaats met lage(re) druk. Vanuit de aorta stroomt het bloed door het 

vaatstelsel door slagaders, arteriolen, haarvaatjes en aders naar de rechterboezem (= grote 

bloedsomloop). 

De weerstand die het bloed ondervindt bij stroming door het vaatstelsel wordt veroorzaakt door de 

wrijving tussen het bloed de wand van de vaten. Hoe groter de wrijving, hoe groter de weerstand die 

de bloedstroom ondervindt. 

Deze wrijving is afhankelijk van:  

• De elasticiteit van de bloedvaten.  

• De lengte van het bloedvat.  

• De diameter van het bloedvat. 

Hierdoor hebben aders een grote diameter en zijn ze heel elastisch in tegenstelling tot slagaders. In 

aders is de bloeddruk namelijk vele malen lager dan in slagaders. 

 

Samenstelling van het bloed 
Een volwassen mens heeft ongeveer 5 liter bloed. Bloed bestaat uit plasma en bloedlichaampjes. Het 

plasma bestaat voor 90% uit water met opgeloste stoffen. Ook bevinden er zich in het plasma 

verschillende eiwitten. Fibrinogeen dient voor de bloedstolling, de anderen hebben vooral een 

transportfunctie. In het plasma bevinden zich ook vetten, zouten, hormonen, vitaminen en 

eindproducten van de stofwisseling. 

De taak van het plasma is gericht op:  
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Agressie 

De laatste jaren is agressie en het mogelijk daaruit voortvloeiend geweld in de sport sterk toegenomen. 

Relletjes na een voetbalwedstrijd zijn nu bijna 'normaal' geworden. Agressie en geweld kunnen binnen 

en buiten het speelveld plaatsvinden. De wedstrijd die binnen het speelveld plaatsvindt heeft vaak veel 

invloed op agressie en geweld buiten het speelveld. Spelers die zich onsportief en gemeen gedragen 

kunnen het publiek als het ware 'opzwepen', met supportersgeweld tot gevolg. Het is dus van belang 

om je tijdens de wedstrijd sportief te gedragen. 

Sporten wordt vaak gezien als een 'uitlaatklep'. Soms kan het zijn dat je veel hebt meegemaakt, wat je 

moet verwerken. Bijvoorbeeld na een dag school. Je kan dan alle energie die in je lichaam zit opmaken 

tijdens een potje voetbal of een stuk hardlopen. Bij sport is agressie zelfs een vereiste instelling: "De 

spelers waren niet agressief genoeg...". Bij veel sporten is zelfs lichamelijk geweld toegestaan (als je je 

tenminste aan de regels houdt!). Denk maar eens aan vechtsporten, zoals bijvoorbeeld boksen. Sporten 

is dus een ideale manier om agressie kwijt te raken, maar dan wel verbonden aan een juist bewustzijn! 

"Fair play" dus!  

Wat doe je tegen agressie buiten de sport? Een paar keer diep ademhalen en voorlopig niets doen! 

Kwaad worden haalt niets uit en door agressief gedrag krijg je zeker geen vrienden. Wat je wel moet 

doen is het omzetten van negatieve energie in positieve door naar muziek te luisteren, een hobby uit te 

oefenen of te gaan sporten... maar dan wel op een goede manier. Want ook sport kan verziekt worden 

door agressie waardoor er geen plezier meer aan te beleven is!  

Onze jeugdwerking heeft de Panathlon-verklaring ondertekend maar ook het charter tegen racisme en 

voor respect van de sportdienst van de stad Hasselt. Ook het Flairplay-charter van de KBVB hangt op 

strategische plaatsen uit en de “10 geboden van de trainer” worden daadwerkelijk opgevolgd door de 

jeugdcoördinatoren tav de respectieve jeugdtrainers.  

We hebben uit dit alles 10 gouden regels weerhouden die we als jeugdbestuur en vanuit de 

jeugdcoördinatie willen opvolgen. Specifieke acties worden in het seizoen uitgewerkt. Het is 

belangrijk voor de uitstraling van onze jeugdwerking dat iedereen hieraan meewerkt. Vandaar ook dat 

we open kaart zullen spelen als we aanvoelen dat er iets misloopt bij bepaalde jeugdploegen of ouders 

en hierop dadelijk zullen ingrijpen. 

 

Hygiëne 

Het is belangrijk om je lichaam goed te verzorgen. Hierdoor voorkom je ziektes en andere 

gezondheidsproblemen. Zeker als je veel sport is dit van belang, want ziektes, ontstekingen en 

infecties tasten je lichamelijke weerstand aan en zorgen ervoor dat je prestaties afnemen.  

• Vervoer van stoffen (o.a. CO2, O2, vitaminen en hormonen, enz).  

• Bescherming tegen ziekteverwekkers en bloedverlies.  

In het bloed bevinden zich ook bloedlichaampjes. We onderscheiden:  

• Rode bloedlichaampjes (erytrocyten). Deze lichaampjes vervoeren zuurstof en koolzuur en 

reguleren de zuurgraad (pH).  

• Witte bloedlichaampjes (leukocyten). Zij beschermen het lichaam tegen bacteriën.  

• Bloedplaatjes (trombocyten). Bloedplaatjes zorgen samen met fibrogeen voor de bloedstolling. 
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Problemen voorkom je door te letten op onderstaande punten:  

• Neem altijd een warme douche na het sporten. Door de geleverde inspanning ga je 

transpireren. Door te douchen spoel je dit transpiratievocht af. Een warme douche is daarbij 

effectiever dan een koude douche, omdat het zoute transpiratievocht veel beter oplost in warm 

douchewater. Tevens is een warme douche beter voor je spieren. Met een warme douche 

voorkom je namelijk dat je spieren te snel afkoelen en dat daardoor de doorbloeding ervan 

minder wordt. Die doorbloeding is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat de 

afvalproducten snel worden weggevoerd uit de spieren. 

Tenslotte is je lichaam na het sporten warm geworden en moet je deze warmte weer kwijt. Dit 

gebeurt vooral via de huid (transpireren). Als je een warme douche neemt blijven de haarvaten 

in de huid langer open voor vochtafvoer dan na een koude douche.  

• Gebruik badslippers in kleedkamers en doucheruimten. Hiermee voorkom je een 

voetschimmelinfectie. In een doucheruimte kunnen schimmels namelijk goed gedijen omdat 

het er vochtig en warm is. Als je tijdens het douchen slippers draagt heeft de schimmel weinig 

kans. Ook is het belangrijk om jezelf goed af te drogen, vooral tussen de tenen. Gebruik 

daarvoor telkens een droge handdoek. Ook is het verstandig om iedere dag schone sokken aan 

te trekken en regelmatig van schoenen te wisselen. Je kan het beste katoenen of wollen sokken 

dragen, die kunnen namelijk veel vocht opnemen, want ook zweetvoeten vergroten de kans op 

voetschimmel. Mocht je veel last hebben van zweetvoeten, dan zijn er tal van sprays, lotions 

en voetbaden te koop bij de drogist. Ook zijn er speciale inlegzolen voor in je schoenen die 

veel vocht kunnen absorberen. 

• Mocht je toch een voetschimmel hebt opgelopen (jeuk en irritatie tussen de tenen, vervellen 

van de huid), dan moet je even naar de huisarts. Voetschimmels zijn namelijk erg besmettelijk, 

en je kan dus gemakkelijk je teamgenoten besmetten! Er zijn zalfjes om er snel vanaf te 

komen, maar soms worden de nagels aangetast en kom je er moeilijk vanaf. 

• Knip de nagels van de tenen regelmatig af. Je teennagels groeien ongeveer 5 mm per maand, 

dus heel vaak hoef je ze niet af te knippen. Houd de lengte van je nagels wel in de gaten, want 

lange nagels kunnen in je schoen in de knel komen (blauwe nagel), afscheuren of andere tenen 

verwonden. Bij het knippen van de nagels moet je erop letten dat je ze recht (dus niet rond!) 

en niet te kort afknipt, omdat je anders een ingegroeide nagel kan krijgen.  

Goede voeding is heel belangrijk. Zeker als je sport. Tijdens het sporten beweeg je namelijk meer dan 

normaal. Hierdoor heeft je lichaam meer energie nodig. Deze energie kan gehaald worden uit stoffen 

die in je voedsel zitten.  

De belangrijkste stoffen in voedsel zijn: Koolhydraten Vetten Eiwitten Vitaminen Mineralen Water 

Koolhydraten, vetten en eiwitten zijn de enige stoffen in voeding die energie leveren. De andere 

stoffen helpen bij de opbouw van je lichaam. 

In brood, aardappelen, rijst, macaroni, groente, graanproducten, koek en honing zitten de koolhydraten 

die je nodig hebt voor de energielevering. 

Vetten vind je in o.a. vlees, eieren, melkproducten, boter, olie en mayonaise. In vlees en melk vind je, 

naast vetten, ook eiwitten. Eiwitten zitten ook in kaas, bonen, graanproducten en noten.  

Alle stoffen die hierboven vermeld zijn, moeten aanwezig zijn in je voeding. Maar in welke mate? 

Zoals voor veel zaken geldt ook voor voeding: overdaad schaadt! Eén van de grootste problemen van 

onze welvaartsmaatschappij is dat voedsel in overmaat wordt aangeboden. Het is heel makkelijk om té 
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veel te eten. Langzamerhand word je hier dik van. Het verraderlijke daarbij is dat je bij té veel eten 

niet meteen het effect daarvan ziet.  

Het dik-worden gaat geleidelijk en levert steeds meer problemen op in het dagelijks leven en het 

sporten. Om te controleren of je gewicht in balans is met je lengte wordt vaak de zogenaamde Body 

Mass Index (BMI) gebruikt: deel je gewicht (in kg) door je lengte (in meters) in het kwadraat. Bij een 

gezond gewicht ligt het resultaat hiervan tussen de 20 en 25.  

• Eet gevarieerd. Er bestaat niet één 

voedingsmiddel dat alle voedingsstoffen in 

voldoende mate levert. Daarom is het van 

belang dat je bij iedere maaltijd een product uit 

elk van de volgende groepen voedingsmiddelen 

neemt (zie ook het plaatje hiernaast, de 

zogenaamde voedingswijzer):  

1. brood en aardappelen, rijst, macaroni 

of peulvruchten  

2. groente en fruit  

3. melk, kaas (of andere melkproducten) 

en vlees, vis, ei of tahoe  

4. margarine, halvarine of olie 

 

 

• Let op vet. Besmeer je brood met halvarine, geef de voorkeur aan halfvolle of magere 

zuivelproducten, minder vette vleessoorten en wees matig met zoete en hartige snacks.  

• Eet ruimschoots brood en aardappelen. Deze producten zijn een goede basis voor gezonde 

voeding. Je kan hier ruimschoots van eten zonder snel dik te worden.  

• Eet volop groente en fruit. In groente en fruit zitten veel vitamines, mineralen en vezels. Ze 

helpen ook mee om de kans op een aantal vormen van hart- en vaatziekten en kanker te 

verminderen.  

• Houd uw gewicht op peil.  
• Wees zuinig met zout. Een hoog zoutgebruik vergroot de kans op een hoge bloeddruk. Je kan 

je eten daarom beter op smaak brengen met kruiden en specerijen.  

• Drink veel, maar wees matig met alcohol. Zorg dat je per dag in ieder geval 1,5 liter vocht 

binnenkrijgt. Als je sport is drinken extra belangrijk. Je raakt namelijk veel water kwijt als je 

zweet. Door water te drinken kan je dit tekort weer aanvullen. Er bestaan tegenwoordig ook 

veel verschillende sportdrankjes die ervoor zorgen dat je alle belangrijke stoffen in voldoende 

mate binnenkrijgt.  

• Eet niet de hele dag door. Drie hoofdmaaltijden per dag vormen de basis voor een gezonde 

voeding. Om je gebit te sparen moet je ervoor zorgen dat je naast de hoofdmaaltijden niet meer 

dat 4 'tussendoortjes' neemt.  

• Ga hygiënisch en veilig met je voedsel om.  
• Lees wat er op de verpakking staat. Op de verpakking van voedingsmiddelen staat veel 

nuttige informatie, zoals de voedingswaarde, de ingrediënten, de manier van bewaren en de 

houdbaarheid. 
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Een lijstje met de aanbevolen hoeveelheden voor tieners: 

Brood 5 - 8 sneetjes 

Aardappelen (rijst, pasta, peulvruchten) 4 - 6 stuks (200-300 gram)  

Groente 3 - 4 groentelepels 

Fruit 2 vruchten 

Melk- en melkproducten 2 - 3 glazen (300-450 ml)  

Kaas 1 - 2 plakken (20-40 gr)  

Vlees, vis, kip, ei, tahoe, tempé 100 gram (75 gram gaar)  

Vleeswaar 1 - 2 plakken (15-30 gr)  

Margarine of halvarine op brood 5 gram per snee 

Margarine, bak- en braadproduct of olie voor de 

bereiding van de warme maaltijd 

15 gram 

Drinkvocht 1½ liter 

 

 

4. Belangrijke Contactgegevens: 
 

Ambulance = 112 

 

Clubdokter = Michael Mariën, Paalsteenstraat te 3500 Hasselt 

 

Wachtdienst = Huisartsen Centrum 0900 42042 

 

Jessa ziekenhuis = (spoeddienst): 011/308111 

 

Clubkinesist = praktijk Dirk Swyngedouw (0475/677613) 
= praktijk Ruttens/Minten/Goddard  (0483/65 44 89) 

           

 

EHBO-ploeg = Sabine Hex, Sophie Vanbuggenhout, Johan Lormans,  

 

Tele-onthaal = 106 

Kinder- en Jongerentelefoon 102 

Brandwondencentrum: 02/268.62.00 
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5. Verzekeringen: ongevalsaangifte 
 

Wat te doen bij een sportongeval tijdens een training of wedstrijd ? 

 

Een formulier “ Aangifte van ongeval” vragen aan de trainer of afgevaardigde 

 

Vraag enkel een aangifteformulier bij een ernstige kwetsuur. Als je het formulier invult, kan je 

minstens 2 weken niet spelen, tenzij dat er een niet voetbalspecifieke kwetsuur is opgelopen. 

 

Deze ongevalaangifte wordt, nadat ze door de dokter (ev Michael Mariën) is ingevuld, binnen 

de 7 dagen overhandigd aan de administratieve jeugdcoördinator (of in het bakje in de VIP-

ruimte) 

 

Je brengt de trainer op de hoogte die de jeugdcoördinator ook verwittigt. 

 

Indien je kan hervatten, breng je de trainer op de hoogte, die eerst overleg pleegt met de 

jeugdcoördinatie om geen overhaaste terugkeer te voorzien. Eventueel kan er gevraagd 

worden om een bevestigend verslag van de dokter-specialist of paramedische behandelaar te 

voorzien. 

 

Alleszins is het belangrijk dat je eerlijke informatie geeft over de toestand van je kwetsuur, 

want een te vroege terugkeer kan zorgen voor een verergering of herval. 

 

De betreffende trainer en jeugdcoördinator maken een terugkeerschema op dat gevolgd wordt 

om terug te kunnen aansluiten bij je vroeger niveau en met preventieve accenten. Eventueel 

wordt er overleg gepleegd met je dokter-specialist doch bij voorkeur blijf je bij onze eigen 

medische en paramedische verantwoordelijken. 

 

 

Zeer belangrijk:  
 

Indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de voorafgaande toestemming van de 

verzekering vereist. De terugbetaling van de onkosten wordt pas vanaf de datum van de ontvangst van 

de vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling + het aantal beurten door de dokter 

worden vermeld op het aangifteformulier.  

 

Indien de kiné behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet ons 

onmiddellijk een voorschrift worden bezorgd. Wij maken dit dan over aan de verzekering van de 

KBVB. Vandaar ook het aanraden om bij vermoeden van kiné-behandeling dit ook door de geneesheer 

dadelijk te laten vermelden op de aangifte. 

 

Na aangifte van het ongeval ontvang je enige tijd later een bevestiging van de aangifte inclusief het 

(roze of gele) genezingsattest. De speler is verplicht dit genezingsattest door een dokter te laten 

invullen alvorens de trainingen te hervatten. 

 

De verzekering vergoedt het verschil tussen het officieel barema van de honoraria + verpleegkosten én 

de tussenkomst van de mutualiteit (mits vrijstelling van 10 €).  

 

Terugbetaling kosten:  

 

De terugbetaling van de kosten loopt via uw ziekenfonds. De KBVB komt tussen voor een deel van de 

niet-terugbetaalde visitekosten via het ingevulde medisch getuigschrift. Bij de clubkinesist is het eerste 

consult gratis als je dit op de campus laat uitvoeren (afspraak maken). Zie de afspraken mbt kiné. 
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Indien je gebruik maakt van de clubkiné dan is er natuurlijk directe infodoorstroom zodat op een 

goede wijze de revalidatie en de terugkeer naar training of wedstrijd kan afgesproken worden met 

trainer of coördinator. 

 

Het bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit, onkostennota van betaling geneesmiddelen bij de 

apotheker en/of factuur van hospitalisatie dien je aan de club te bezorgen die ze op zijn beurt aan de 

verzekering zal overmaken. 


