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MEDISCH TEAM DHW UNITED ANTWERPEN

…

Arts/specialist

 Dr. Jansen Nick

 Orthopedist

 Specialist schouder & knie

 AZ Monica, Deurne

 AZ Monica, Antwerpen

 Prive-consultaties, Wilrijk

Sportarts

Kinesisten Performance trainer



MEDISCH TEAM DHW UNITED ANTWERPEN

…

Arts/specialist

Dr. Stappers

▪ Sportarts

▪ Medische beeldvorming

▪ Inspanningstesten

▪ Sportmedische keuringen

▪ Geconventioneerd

▪ Consultaties: Michel Wittockstraat 21/001, 2610

Wilrijk

Sportarts

Kinesisten Performance trainer



MEDISCH TEAM DHW UNITED ANTWERPEN

…

Arts/specialist

Sportarts

 Kaat Soors

(olv Koen Embrechts)

• Op voorschrift

• Geconventioneerd

• Zwembad, fitness,…

• Adres : Sports Performance Center

Boomsesteenweg 255

2610 Wilrijk

Kinesiste & 

Sporttherapeute
Performance trainer



GEKWETST! WAT NU?



GEKWETSTE SPEELSTER? WAT NU?

Kine

(Kaat Soors)

Trainers 

Dr. Stappers 
Jeroen

Dr. Jansen Nick

Gekwetste 
speelster



VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SPEELSTERS 

VERZEKERINGEN

Contact 
Anouk

• Elektronische 
aangifte bij Ethias

Arts
• Medisch attest (Ethias

document) laten 
invullen

revalidatie • ALLE documenten en facturen 
bijhouden

Revalidatie

Stop

Arts • Attest genezing invullen

Alles 
opsturen



• Melding van het ongeval / kwetsuur aan Anouk, die 

elektronisch aangifte moet doen bij Ethias

• Onmiddellijk na het ongeval medisch attest (te 

verkrijgen bij kiné of Anouk) door arts laten invullen

• Ingevuld medisch attest terugbezorgen aan Anouk, die 

het via het Extranet moet opladen

• Je krijgt van Ethias een ontvangstmelding met vermelding 

van het dossiernummer + instructies.

1°) Correcte aangifte 

doenVERZEKERING VAN DE CLUB VIA DE FEDERATIE (VHV)



2°) R

• Tijdens je revalidatie reken je zelf eerst af met de artsen, ziekenhuis, kinesisten, …

• Bij je ziekenfonds dien je al deze onkosten in en vermeld je dat het om een sportongeval gaat. Je 

krijgt van hen een afrekening met opgave van de eigen kosten, die je (grotendeels) via Ethias

recupereert.

• Het originele formulier van het ziekenfonds met daarop de afrekening, dien je naar Ethias te 

sturen. Dit kan tijdens de revalidatie (langdurige kwetsuur waarbij kosten oplopen)

• Na volledig herstel, moet je het dossier afsluiten met het document dat je van Ethias kreeg, en 

dat is ingevuld door een arts (moet niet dezelfde arts zijn als bij de aangifte) die je genezen 

verklaart

Vermeld op iedere briefwisseling met Ethias je dossiernummer en neem van alle 

documenten die je opstuurt een kopie !

VERZEKERING VAN DE CLUB VIA DE FEDERATIE (VHV)


