We are BLUE, we are WHITE…
Dit formulier moet worden ingevuld en worden ingeleverd bij de player welfare manager bij elke blessure die medische
behandeling door een ziekenhuis of opname in een ziekenhuis als gevolg van een opgelopen blessure tijdens de
rugbytraining of –wedstrijd..

SERIEUZE BLESSURE FORMULIER JEUGD
(In te vullen door geblesseerde speler en coach/teammanager)

Sectie 1: Persoonlijke Gegevens:
1. NRB Registratie Nummer:
2. Naam:
3. Geboortedatum:
4. geslacht:

❏ Man

❏ Vrouw

5. Adres: __________________________________________________________________
6. Telefoon: Huis: _________________________ GSM: _________________________
7. E-mail: ____________________________________________________________________
8. Club/ School: _______________________________________________________________
9. Niveau (Turven, Benjamin, Mini’s, Cubs, Junioren, Colts) : ____________________________

Sectie 2: Blessure Omstandigheden:
1.

Datum/Tijd Blessure: _______________________________________________________

2.

Blessure opgelopen tijdens: ❏Training ❏

3.

Aard van de (vermoedelijke) blessure (bijv. nek, rug, gewricht, ledemaat):

Wedstrijd ______________v_______________

__________________________________________
4.

Opname in het ziekenhuis noodzakelijk?

❏ Ja

❏ Nee

5.

Ben je door ambulance personeel behandeld?

❏ Ja

❏ Nee

6.

Hoe goed herinner je wat er is gebeurd?

❏ Niet

❏ Vaag

❏ Een beetje ❏ Erg goed
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7. Vermeld het niveau van de wedstrijd waarin je de blessure opliep:
❏ Bowl

❏ Plate

❏ Cup

❏ Oefenwedstrijd

8. Omschrijf, in je eigen woorden, de gebeurtenissen die vooraf gingen aan je blessure:

9. In welke spelsituatie ontstond je blessure?
❏

ingestorte scrum

❏

getackeld worden

❏

in de scrum

❏

botsing

❏

In de ruck

❏

lineout

❏

In de maul

❏

tackelen van de tegenstander

❏

Anders, nl:

________________

10. Ontstond de blessure tijdens gemeen of illegal spel? (bijv. hoge tackle, buitenspel, etc.)?
❏

Ja

❏

Nee

Indien Ja, graag een nadere toelichting:

__________________________
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11. Heeft de scheidsrechter actie ondernomen?
❏

Ja

❏

Nee

Indien Ja, graag een nadere toelichting:

__________________________
12. Op welke positie speelde je toen de blessure ontstond?
_____________
13. Wat is je voorkeurspositie?
_____________
14. Hoelang speel je al op deze positie?
______________

Naam/positie rapporteur:

Datum:

______________________________________

__________________________
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