
        

 

 

Medische begeleiding van THES Sport is gebaseerd op een goede communicatie , preventief en curatief behandelen   

Om de begeleiding te optimaliseren heeft THES Sport een samenwerking met Dr Camps, clubarts, B Pract en Podoloog  Aelbergs  afgesloten  

Vetrekkende vanuit het principe dat medische behandeling vrij is  ,wordt toch sterk aangeraden om gebruik te maken van onze partners en de clubdokter Dr Camps  

Dit omwille van de vlotte communicatie en nauwe samenwerking met THES Sport   
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MEDISCH STAPPENPLAN  @ trainers  

1. Zorg voor een correcte opvolging van Uw gekwetste spelers .   

2. Betrek ze bij het groeps gebeuren. Laat ze zoveel mogelijk aanwezig zijn bij activiteiten , geef ze nuttige opdrachten  -     

3. Aanwezigheid : thuiswedstrijden = verplicht / uitwedstrijden = motiveren om maximaal aanwezig te zijn.   

4. Vanaf IP voetbal en 11v11 is men verplicht de Clubdokter en/of B Pract te  consulteren bij een kwetsuur.   

5. Jongere spelrs raden wij B Pract  aan als bevoorrechte medische partner.   

6. B Pract  zal elke maandag  van 1830 hr – 1855 hr  en woensdag van  1300 hr tot 1325 hr ter beschikking zijn in THES  ( B Pract)   in vrije consultatie !!!   

   

                                                  

 De eindbeslissing om terug wedstrijden te spelen zal altijd liggen bij ploegtrainer ism B Pract en/of dokter 

Dr Camps en / of B Pract  is het begin en eindpunt van de medische behandeling !  
  

  

  

ACTIEPUNTEN BIJ EEN KWETSUUR OP TRAINING EN/OF WEDSTRIJD 

@spelers/ouders  
 

1. Indien zeer ernstige kwetsuur (bv. breuk) onmiddellijk langs gaan bij dokter of spoedopname , eventueel 112 bellen indien niet verplaatsbaar !!!   

2. Ongeval aangifte formulier (te vragen aan trainer of afgevaardigde of in secretariaat) laten invullen en ons zo snel mogelijk terugbezorgen. 

Dit document is ook op verplaatsing te verkrijgen. Neem het mee bij Uw 1ste consultatie bij een (spoed-) dokter 

Binnen de week  persoonlijk binnen brengen op jeugdsecretariaat.  

3.  Bij andere kwetsuren (niet zo dringend: bv. verrekking) zich melden bij  B Pract  of Clubarts  . Zij zullen uw revalidatie opvolgen en bijsturen (op afspraak ) i.s.m. behandelende dokter/kiné   

4. Bij einde kwetsuur en na revalidatieprogramma binnen brengen van een dokters/kine papiertje ( genezingsverklaring)    

5. Na toestemming : hervat de training  met een aangepast programma 

6. Bij herval of blijvende problemen: onmiddellijk terug behandelende dokter / kiné raadplegen   

7. Volledig fit: zorg er zeker voor dat je, indien je een ongevalaangifte van de VFV had aangegeven, je administratief laat uitschrijven door de dokter ( dit dokument krijg je via de club) 

Dit attest zo vlug mogelijk terug binnenbrengen zodat wij dit kunnen opsturen naar VFV en je dossier kunnen afsluiten. Spelen van wedstrijden is 

toegestaan   

8. Na herval zo snel mogelijk terug  behandelende kine / dokter contacteren !!   

   

   

Dit stappenplan is vooral bedoeld om onze jeugdspelers beter te begeleiden bij kwetsuren.  

    

   

  

  

  

  

Praktische regeling voor de jeugdspelers  
  B-PRACT elke maandag van 18u30 tem 18u55 / woensdag 13u30 tem 13u25  vrijblijvend een blessure raadpleging voorziet voor alle leden van Thes Sport.  

 Clubdokter  -  Dr Camps     ▪ 013/67 63 33   

a. B  PRACT  0468/49 54 26 

b. IP : 11v11  :  Verplichte consultatie via B Pract en Dr Camps !!   

c. Medische begeleiding (vanaf 2 Trg)   

▪ = (genezings)-attest van dokter en/of kiné (B Pract) 

d. Voor de andere spelers raden wij B Pract aan als bevoorrechte partner in de medische begeleiding  

 

NIET TRAINEN, NIET SPELEN …  

KAN DE BESTE TRAINING / WEDSTRIJD  ZIJN  
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