Eendracht Elene - Grotenberge

Medische ondersteuning

Medische begeleiding
Sporten is gezond! Echter het fysiek welzijn van de spelers dient te worden beschermd. Een
deskundige medische begeleiding is dan ook onontbeerlijk geworden. Hieronder een
overzicht van de structuur en de werking van de medische ondersteuning bij EEG.
1. Organigram
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2. Taakomschrijving
a. Algemeen
i. Medische begeleiding tijdens wedstrijden
ii. Gebruik name van de medische ruimte
iii. Blessure-opvolging en revalidatie
iv. Medische screening
v. Blessurepreventie
vi. Communicatie trainers/ouders
vii. Educatief

b. Specifiek
i. Dr. Haegeman Johan / Dr. Lagaert Tom
1. Hoofdverantwoordelijke Medische Cel EEG (Dr. Haegeman)
2. Consultaties en opvolging spelers met blessures
3. Organisaties en interpretaties mogelijke screenings
4. Educatief: sportvoeding
5. Begeleiding thuiswedstrijden EEG A
ii. Kinesisten: Wattez Tim – De Ruyck Sandrine
1. Begeleiding wedstrijden EEG A
2. Sportspecifieke screenings
3. Behandeling van blessures
4. Specifieke trainingsprogramma’s bij revalidatie
5. Blessurepreventie
6. Educatief: sportvoeding
iii. Podoloog: Janssens Roy
1. Podologische screenings
2. Zooltherapie
3. Loopanalyse
4. Blessurepreventie

c. Contactgegevens
Naam
Haegeman Johan
Lagaert Tom
Wattez Tim
De Ruyck Sandrine
Janssens Roy

Functie
Dokter
Dokter
Kinesist
Kinesist
Podoloog

Email
Telefoon
johan.hgmn@gmail.com
tlagaert@hotmail.com
timwattez@hotmail.com
sandrine.deruyck@hotmail.com
podologiepraktijkrj@live.be

Telefoon
09/361.21.31
0477/37.50.48
0494/91.78.03
0472/61.65.39
0473/84.62.13

3. Blessureprocedure

Blessure

Aangifteformulier
Teammanager

Consultatie
Arts

Hervatten groepstraining - wedstrijden

Voorgeschreven
behandeling

Indien een speler een ernstige blessure heeft opgelopen dient hij/zij dat zo snel mogelijk aan
de teammanager te melden. Zodanig dat er op snelle manier een aangifteformulier kan
ingediend worden bij de KBVB. Er wordt contact opgenomen met de arts. Deze bepaalt het
ideale behandelingsplan van het individu. Na een bepaalde periode zal de dokter in overleg
met de kinesist al dan niet bepalen of hij/zij mag hervatten met de trainingen of wedstrijden.

Welke stappen dient de speler te doorlopen alvorens terug de training of de competitie te
hervatten?
1. Eerst en vooral dient een diagnose vastgesteld te worden. Dit kan zowel de clubarts
of arts naar vrije keuze.
2. De behandelende arts stelt een behandelingsplan op, dat strikt gevolgd moet worden
3. Opstarten revalidatie
4. De beslissing tot het hervatten van de trainingen wordt genomen door de
behandelende arts en kinesist.

Opmerking: Iedere speler heeft, net zoals iedere andere burger, recht op keuze van
behandelende arts en behandeling. De speler is hier dus vrij in. De club verlangt in dit geval
dat de speler voor hij aansluit bij de groep de arts van de club consulteert. Het moet gezegd
worden dat het voordeel van de begeleiding via de club een betere communicatie
garandeert. Men zal de gekwetste speler ook beter kunnen opvolgen. Dit resulteert in een
snellere aanpak en behandeling, wat tijdswinst met zich meebrengt.

