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Belgische primeur: Ethias biedt dekking van cardio- en 
cerebrovasculaire ongevallen tijdens sportbeoefening aan 
 
 
Wij herinneren ons allen het plotselinge overlijden van sporters die werden getroffen 
door een hartfalen tijden het beoefenen van hun sport. In het medische jargon 
spreekt men over de "plotse hartdood van sporters". Tot op heden vielen deze 
cardiovasculaire ongevallen niet onder de dekking van de verzekeringen aangezien 
zij niet werden beschouwd als een "verzekerd ongeval" in de zin van de algemene 
voorwaarden. 
 
Vanaf 26 september 2012 zullen de sportfederaties en -verenigingen met een 
sportongevallenverzekering bij Ethias hun leden kunnen verzekeren voor dergelijke 
ongevallen dankzij de waarborg "Een hart voor sport". 
 
Met dit initiatief herbevestigt Ethias dat haar betrokkenheid bij de sport verder reikt 
dan de sponsoring van federaties of evenementen. Zo staat zij ook aan de zijde van 
deze sportfederaties via hun verzekeringsdekkingen. 
 
Ethias verzekert namelijk meer dan 100 federaties die samen meer dan één miljoen 
aangeslotenen vertegenwoordigen. Statistisch gezien lopen per jaar 20 van de één 
miljoen sporters het risico op een hartstilstand. 
 
Deze problematiek kwam in mei 2012 opnieuw ter sprake toen een jonge voetballer 
van 16 jaar (Tom Leermakers uit Merksem) tijdens de wedstrijd in elkaar stuikte. 
Gelukkig overleefde hij het hartongeval, maar het feit dat de verzekeringen niet 
tussenkwamen werd nogmaals beklemtoond. Verschillende politici werden hierdoor 
aangegrepen en Minister Vande Lanotte verzocht de verzekeringssector en de 
sportfederaties een oplossing te vinden voor deze problematiek. 
 
Ethias schenkt bijzondere aandacht aan de rol die zij kan spelen in de verdere 
evolutie van de maatschappij. Met deze innovatieve oplossing op verzekeringsvlak 
wil zij een antwoord geven op deze uitdaging voor de sector met betrekking tot het 
welzijn van de maatschappij en van de sporters. 
 
 

Kenmerken van de waarborg "Een hart voor sport": 
 

- Het betreft een facultatieve waarborguitbreiding, zowel voor de bestaande 
contracten als voor de nieuwe contracten. 

- Deze waarborg zal de niet-professionele sportbeoefenaars (de beroepssport is 
uitgesloten) dekken voor een bedrag van één euro per jaar en per verzekerde.  

- Zij richt zich tot de sportfederaties, maar ook tot BLOSO, ADEPS, de gemeenten, de 
scholen en de grote evenementen verzekerd in sportongevallen. 

- Zij vergoedt de medische kosten, de begrafeniskosten, het overlijden, de blijvende 
ongeschiktheid en de tijdelijke onbekwaamheid. 
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- Toepassingsvoorwaarden van de waarborg: 
Het cardio- of cerebrovasculaire ongeval moet zich voordoen: 

- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteit, wanneer het slachtoffer 

deze activiteit niet kan voortzetten; 

- ofwel tijdens de recuperatieperiode onmiddellijk na en op de plaats 

van de verzekerde sportactiviteit; 

- ofwel op de normale terugweg van de plaats van de verzekerde 

activiteit naar huis. 

Deze verzekering treedt enkel in werking wanneer het slachtoffer zich 

onmiddellijk nadat het cardio- of cerebrovasculaire probleem zich heeft 

voorgedaan naar de spoeddienst van een openbaar of privaat ziekenhuis 

begeeft. 

 

- Enige uitsluiting: het cardio- of cerebrovasculaire ongeval dat voortvloeit uit het 

gebruik van alcohol, drugs, toxische stoffen of doping. 


