Blessure protocol RAMO

Bij de constatering van een blessure maakt de speler of ouder hiervan melding bij het Hoofd TC en
vermeld daarbij de contactgegevens van zijn/haar ouders: 06 nummer en emailadres en de aard van
de blessure.
Hoofd TC neemt contact op met de ouders op dezelfde of eerstvolgende werkdag na melding en
overlegt over het behandelingsplan:
1. Consult door de RAMO fysio op de eerstvolgende bezoek(maan)dag. Het hoofd TC
communiceert de bezoektijden op de zondag voorafgaand aan het consult via de app.
2. Consult door een eigen gekozen medisch verantwoordelijke met verwijzing naar een eigen
specialist
Ad 1. De RAMO fysio heeft een keer in de twee weken spreekuur op maandagochtend van 09.00
tot 10.30 uur, na consult zal de fysio het behandelplan/voortgangstraject met het hoofd TC
bespreken en het hoofd TC faciliteert indien mogelijk het revalidatie traject tijdens de trainingsuren
in het rooster van de geblesseerde, hoofd TC houdt contact met de ouders. Als de speler niet kan
revalideren tijdens de RAMO trainingsuren dan volgt de spelers zijn reguliere schoolvakken. De speler
komt terug op het eerstvolgende spreekuur bij de RAMO fysio en wederom overleg met Hoofd TC
over voortgang. Deze cyclus blijft in stand tot de speler door de fysio wordt vrijgegeven. Ouders
informeren de vereniging over bovenstaande voortgang.

Ad 2. De ouders van de geblesseerde speler informeren het Hoofd TC over het
behandelplan/voortgangstraject en het Hoofd TC faciliteert indien gewenst het revalidatie traject
tijdens de trainingsuren in het rooster van de geblesseerde. Als de speler niet kan revalideren tijdens
de RAMO trainingsuren dan volgt de spelers zijn reguliere schoolvakken. Na elk volgend
voortgangsconsult informeren de ouders het Hoofd TC en wordt besproken hoe het
voortgangstraject verder te faciliteren. Deze cyclus blijft in stand tot de speler door de medisch
verantwoordelijke wordt vrijgegeven. Ouders informeren de vereniging over bovenstaande
voortgang. Samenspraak/overleg met de RAMO fysio is mogelijk en wenselijk.

Als een blessure tijdens de RAMO training ontstaat zal de trainer in eerste instantie EHBO verlenen.
Als blijkt dat de speler verdere medische hulp nodig heeft dan gaat het schoolprotocol in werking:
melden bij de conciërges en van daaruit verdere behandeling/transport en informeren van de
ouders. De trainer moet dan einde van de dag contact opnemen met de ouders over de aard en
herstel van de speler. Punt 1 of 2 treden vervolgens in werking.

In alle gevallen zal een geblesseerde speler niet eerder de RAMO training kunnen hervatten dan na
schriftelijke toestemming van de ouders of medisch verantwoordelijke behandelaar.

