Procedure bij blessurebehandelingen
(fysiotherapeut aanwezig)
•

Waar in dit stuk wordt gesproken over een speler is uiteraard ook speelster van
toepassing

Voorafgaand:
Speler geeft bij scheidsrechter aan dat hij de fysiotherapeut wil spreken
Scheidsrechter informeert bij speler wanneer hij dat wenst
Scheidsrechter informeert bij de speler waar hij last van heeft
Speler heeft de keuze:
Hij wil onmiddellijk de fysiotherapeut zien
Hij wil na het huidige spel de fysiotherapeut zien
Hij wil in de volgende speelhelftwissel de fysiotherapeut zien
Direct na de aanvraag van de speler zorgt de scheidsrechter, via de hoofdscheidsrechter,
collega of wedstrijdleiding dat de fysiotherapeut zal worden geïnformeerd. Indien enigszins
mogelijk doet de scheidsrechter dit onder vermelding van:
Baannummer
Welke speler het betreft
De aard van de blessure
Wanneer de speler de behandeling wenst
** Het vermelden van de aard van de blessure is van belang voor de fysiotherapeut
Waarvoor mag een speler blessuretijd/behandeling vragen:
Een bloeding, verstuiking of verrekking die tijdens de wedstrijd is ontstaan
Een oude blessure die door een ongeval op de baan verergert
Als hij van mening is dat zijn lichamelijke conditie baat heeft bij een medische diagnose
Zodra de fysiotherapeut de baan heeft betreden:
Zal deze de aard van de blessure vaststellen (evalueren)
Zal deze vaststellen of er sprake is van een behandelbare of niet behandelbare blessure
Zal deze direct aangeven dat er sprake is van kramp
Zal deze vaststellen wanneer behandeling dient plaats te vinden (direct of uitgesteld)
** Indien de fysiotherapeut een niet behandelbare blessure of kramp heeft vastgesteld zal
de betreffende speler het spel binnen 25 seconden (90 bij speelhelftwissel en 120 bij
setpauze) moeten hervatten.
De procedure:
de fysiotherapeut krijgt de gelegenheid zijn spullen in orde te maken alvorens de
toegestane tijd voor de behandeling in gaat
de fysiotherapeut geeft aan wanneer hij de behandeling start

-

-

de blessurebehandeling mag maximaal 3 minuten duren als deze plaatsvindt tijdens een
spel
de blessurebehandeling mag maximaal 4,5 minuut duren als deze plaatsvindt tijdens
een speelhelftwissel
de blessurebehandeling mag maximaal 5 minuten duren als deze plaatsvindt tijdens een
setpauze
de blessuretijd moet aaneengesloten worden benut
Na beëindiging van de behandeling en het in orde maken van de outfit (bv. schoenen
aan) dient de speler het spel binnen 30 seconden te hervatten
De fysiotherapeut kan voorstellen, afhankelijk van de aard en de lichaamszone van de
blessure, de behandeling in de kleedkamer te verrichten
Het is een speler toegestaan gedurende de speelhelftwisselingen (of setpauzes)
maximaal twee aanvullende behandelingen van de fysiotherapeut te ontvangen, dit wel
na toestemming van de hoofdscheidsrechter (hoeft niet aaneengesloten)
Overschrijding van de tijdregel bij aanvullende behandeling is niet toegestaan, de
aanvullende behandeling dient in eigen tijd plaats te vinden
De hoofdscheidsrechter kan de geblesseerde speler uit de wedstrijd nemen indien naar
zijn oordeel doorspelen schadelijk is voor diens gezondheid

Spierkramp:
Bij spierkramp krijgt een speler geen tijd voor een blessurebehandeling !
De fysiotherapeut is de enige persoon die mag bepalen of er sprake is van kramp
Een speler mag behandeld worden gedurende de (eigen) tijd voor een speelhelftwissel
en/of een setpauze
Indien een speler echt niet verder kan spelen kan hij de punten tot aan de volgende
speelhelftwissel en/of setpauze opgeven
Wat zijn niet-behandelbare blessures:
Elke ziekte of medische conditie die volgens de fysiotherapeut niet naar behoren kan
worden behandeld of verbeterd
Reeds bestaande kwalen, ongemakken of blessures, tenzij deze tijdens het spel zijn
verergerd
Uitputting van de speler/conditiegebrek
Elke behandeling die injecties of zuurstof vereist
Terminologie:
Voor de toe te passen terminologie staat onderstaande informatie op blz. 51 in de Leidraad.

Toepassing SPS:
Indien een speler na een blessurebehandeling het spel niet binnen 30 seconden hervat dient dit
gedrag aangemerkt te worden als opzettelijk. De (hoofd)scheidsrechter dient hiervoor dan ook
het SPS toe te passen. De afkondiging betreft: “gedragsovertreding, onredelijke vertraging,
waarschuwing de heer/mevrouw ……….”.

Tot slot:
Indien er geen fysiotherapeut aanwezig is moet betreffende speler doorspelen. Hij mag
wel “zichzelf behandelen” (3 min). *
Indien in de competitie een team gebruik maakt van een fysiotherapeut dient deze bij de
hoofdscheidsrechter bekend te zijn.
Indien de scheidsrechter constateert dat er sprake is van een bloedende wond dan dient
hij het spel onmiddellijk te onderbreken en de fysiotherapeut te roepen. In dit geval mag
de hoofdscheidsrechter de blessuretijd verlengen tot maximaal 5 minuten.
* N.a.v. de bijscholing wordt door de KNLTB nader gekeken naar de situatie dat bij
evenementen geen fysiotherapeut aanwezig is en in het verlengde daarvan de vraag of een
bekende (familie of iets dergelijks) een speler dan mag behandelen.

