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BIJLAGE D
MEDISCHE STAF
Taken en verantwoordelijkheden
▪ Fysiotherapeut
o is in nauwe samenwerking met de verzorgers verantwoordelijk voor de sportmedische
begeleiding van alle bij LHC spelende leden (inclusief de jeugdleden).
o in het bezit is van een verklaring waaruit blijkt dat zijn gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving
(VOG)
o beslist na overleg met de verzorgers of een speler al dan niet speelklaar is.
De technische staf zal zich hier te allen tijde aan moeten conformeren.
o behandelt geblesseerde spelers.
o stelt revalidatietrainingen samen.
o beslist in overleg met de verzorger of doorverwijzing van een geblesseerde speler naar
een andere fysiotherapeut noodzakelijk is.
o beslist of een geblesseerde speler in aanmerking komt voor revalidatietrainingen in
een sportschool. Zo ja, dan begeleidt hij deze speler ook.
o conformeert zich aan de in bijlage E verwoorde waarden, normen en regels.
o houdt rekening met sponsorbelangen van LHC.
Draagt in algemene zin de sponsornaam uit, wanneer hij LHC vertegenwoordigt.
o is in het bezit van het diploma Fysiotherapie.
o is, conform de gemaakte werkafspraken, verantwoording verschuldigd aan de
Commissie Voetbaltechnische zaken Senioren en het Hoofdbestuur.
▪ Verzorger/Sportmasseur LHC1
o is in nauwe samenwerking met de fysiotherapeut verantwoordelijk voor de
sportmedische begeleiding van de spelers van LHC1 en de jeugdafdeling.
o in het bezit is van een verklaring waaruit blijkt dat zijn gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving
(VOG)
o koopt in overleg met de verzorgers en het voetbalbestuur de medische artikelen aan,
welke voor de verzorging c.q. behandeling noodzakelijk zijn, binnen het door het
hoofdbestuur beschikbaar gestelde budget.
o draagt zorg voor (bij-)vulling EHBO-materiaal
o is verantwoordelijk voor het aan hem/haar beschikbaar gestelde materiaal.
o begeleidt LHC1 op sportmedisch gebied tijdens wedstrijden en overige
voetbalevenementen.
o is aanwezig op de trainingsavonden van LHC1.
o behandelt geblesseerde spelers van LHC1 en de lagere seniorenteams.
o informeert de trainers over de fysieke toestand van geblesseerde spelers.
o begeleidt, in nauw overleg met de fysiotherapeut en de betreffende trainer, de
hersteltrainingen
o adviseert bij de aankoop van medische materialen.
o conformeert zich aan de in bijlage E verwoorde waarden, normen en regels.
o houdt rekening met sponsorbelangen van LHC.
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Draagt in algemene zin de sponsornaam uit, wanneer hij LHC vertegenwoordigt.
o draagt door LHC beschikbaar gestelde (gesponsorde) kleding wanneer hij de
vereniging vertegenwoordigt.
o is in het bezit van het diploma Sportmasseur.
o is, conform de gemaakte werkafspraken, verantwoording verschuldigd aan de
Commissie Voetbaltechnische zaken Senioren en het hoofdbestuur.
▪ Verzorger LHC2
o is, in nauwe samenwerking met de fysiotherapeut en de verzorger/sportmasseur van
LHC1, verantwoordelijk voor de sportmedische begeleiding van de spelers van LHC2.
o in het bezit is van een verklaring waaruit blijkt dat zijn gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving
(VOG)
o is verantwoordelijk voor het aan hem/haar beschikbaar gestelde materiaal.
o begeleidt LHC2 op sportmedisch gebied tijdens wedstrijden en overige
voetbalevenementen.
o behandelt in overleg met de verzorger/sportmasseur van LHC1 geblesseerde spelers.
o informeert de LHC2-trainer over de fysieke toestand van geblesseerde spelers.
o begeleidt, in nauw overleg met de fysiotherapeut en de LHC2-trainer,
hersteltrainingen.
o adviseert bij de aankoop van medische materialen.
o conformeert zich aan de in bijlage E verwoorde waarden, normen en regels.
o houdt rekening met sponsorbelangen van LHC.
draagt in algemene zin de sponsornaam uit, wanneer hij LHC vertegenwoordigt.
o draagt door LHC beschikbaar gestelde (gesponsorde) kleding wanneer hij LHC
vertegenwoordigt.
o is in het bezit van het diploma Sportmasseur of bereid de opleiding te volgen.
o is, conform de gemaakte werkafspraken, verantwoording verschuldigd aan de
Commissie Voetbaltechnische zaken Senioren en het hoofdbestuur.
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