
Medische richtlijnen 

Richtlijnen voor - Hoe te handelen bij blessures,  

Het invullen van een ongevallen formulier 

Huisartsen in Meeuwen-Gruitrode 

 De jeugdspelers dienen bij het oplopen van een blessure tijdens training of match altijd de 

trainer of afgevaardigde in te lichten. Deze geven informatie over de gang van zaken wat te 

doen bij een blessure. 

 De afgevaardigde heeft een ongevallenformulier en geeft dat indien medische behandeling 

gewenst is aan de jeugdspeler. 

 De afgevaardigde kent het gebruik en afhandeling van een ongevallenformulier.  

 Dit instructieformulier staat ook ter algemene informatie op de website van de 

jeugdopleiding: www.nevokgruitrode/downloads 

 In meer ernstige gevallen waar medische hulp noodzakelijk is, zorgt de afgevaardigde en/of 

trainer al of niet via een aanwezig bestuurslid van de club dat een dokter of de ambulance 

van het dichtstbijzijnde ziekenhuis wordt gewaarschuwd. Deze adressen met 

telefoonnummers staan hieronder vermeld.  

 In ieder geval brengt de trainer of afgevaardigde de ouders van de situatie op de hoogte. 

 Blessures worden bij de jeugdspelers doorgaans niet in de club behandeld. De jeugdspelers 

wenden zich naar de arts van hun keuze, meestal de huisarts. De adressen staan in deze 

instructie map vermeld. 

 Binnen het mogelijke zal de trainer aandacht besteden aan preventie van blessures en 

overbelasting verschijnselen. In ieder geval zorgt hij voor elke training en match voor een 

correcte opwarming. Hij stimuleert het gebruik van stretchen. 

 Elke afgevaardigde weet de EHBO-kit liggen en kent de gebruiken ervan.  

Deze instructie zal steeds ter inzage liggen voor spelers, ouders, trainers of begeleiders. 

Bovendien zal het op de website ter inzage zijn. Verder besteedt de club via de Jeugdwerking 

aandacht aan opleiding van trainers en afgevaardigden van de elftallen zodat ook daar primaire 

verzorgende handelingen verricht kunnen worden, horende bij de beginselen van EHBO. Zo hebben 

deze afgelopen seizoen een infosessie “ eerste hulp bij ongevallen” gekregen van een lid van het 

Rode Kruis.  

Hygiëne  

 Om hygiënische redenen zal er enkel nog gedronken worden uit wegwerpbekers! Niet met 

de mond uit de fles drinken.  

 Er zullen wegwerpbekers ter beschikking zijn bij zowel thuis- als uitwedstrijden.  

 Iedereen is vrij om zijn eigen dorstlesser mee te brengen.  

 Bij jeugdwedstrijden zullen de tapingen en bandages alleen bij hoge uitzondering worden 

aangelegd. Een jeugdspeler speelt pas weer een match als hij voldoende genezen is en 

genezen is verklaard. 

 

 



Huisartsen Meeuwen-Gruitrode 

Via 0903 396 69 verneemt u welke dokter van wacht is.  

Een overzicht van de huisartsen, actief in de gemeente Meeuwen-Gruitrode: 

 

Dr. De Jong P 

Dwarsstraat 13, Ellikom 

tel. 011 61 12 70 

 

Dr. Hanot R 

Maggenstraat 5, Gruitrode 

tel. 089 85 72 59 

 

Dr Kerkhofs Inge  

Wijshagerkiezel 40  

tel. 089 77 77 92 

 

Dr. Wim Moors 

Broekkantstraat 20, Meeuwen 

tel. 011 79 30 12 

www.praktijkdebroekkant.be  

 

Dr. Raes R. 

Larkenstraat 34, Wijshagen 

tel. 089 46 44 77 

 

Dr. Roex A. 

Larkenstraat 34, Wijshagen 

tel. 089 46 44 77 

 

Dr. Vandersteegen L. 

Hoogstraat 47, Meeuwen 

tel. 011 79 21 79 

 

Dr. Vandervoort G. 

Bergstraat 18, Meeuwen 

tel. 011 79 18 77 

 

Dr. Wouters P. 

Gruitroderbaan 17, Meeuwen 

tel. 011 79 24 60 

 

Dr. Wuytens R. 

Broekkantstraat 20, Meeuwen 

tel. 011 79 30 12 

http://www.praktijkdebroekkant.be/ 

 

http://www.meeuwen-gruitrode.be/132589.url
http://www.meeuwen-gruitrode.be/132589.url
http://www.meeuwen-gruitrode.be/132589.url


Noodnummers 

Ambulance/ Medische spoeddienst en brandweer :  100 

Politie : 101 www.polfed-fedpol.be/ 

Rode Kruis Vlaanderen  : 105    www.rodekruis.be/  

 Ambulancevervoer en dringende hulpverlening,24 uur op   24 bereikbaar 

Tele Onthaal :  106 www.tele-onthaal.be/ 

Levensmoeilijkheden, praten is de eerste stap 

Child Focus : 110   

Europees centrum dat actieve steun biedt bij opsporing van vermiste kinderen. Helpt seksuele uitbuiting van 

minderjarigen bestrijden. 

Antigifcentrum :  070 24 52 45  www.poisoncentre.be/ 

Geneesheren verlenen 24 uur op 24 advies en informatie bij intoxicaties 

Brandwondencentrum : 016 34 87 50  

24 uur op 24 bereikbaar 

Civiele bescherming : 03 653 24 22  

Verleent hulp bij rampen en zware schadegevallen 

Europees noodoproepnummer : 112 

Ziekenhuizen: 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt Tel. 011/82.60.00 www.mznl.be/ 

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik Tel. 089/50.92.00 www.zmk.be/ 

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk Tel. 089/32.50.50 www.zol.be/ 

Jessa Ziekenhuis Hasselt www.jessazh.be/ 

 Campus Virga Jesse Hasselt Tel. 011/30.81.11  

 Campus Salvator Hasselt Tel. 011/28.91.11 

 Campus St.-Ursula Herk-de-Stad Tel. 013/55.17.11  

UZ Leuven Tel. 016/33.22.11 www.uzleuven.be/ 

AZ VUB Tel. 02/477.55.80 www.uzbrussel.be/ 

UZ Antwerpen Tel. 03/821.30.00 www.uza.be/ 

UZ Gent Tel. 09/332.21.11 www.uzgent.be/ 

http://www.rodekruis.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.poisoncentre.be/

