


VVS vzw 

• Statutair multidisciplinair samengesteld uit medici en 
paramedici (kinesitherapeuten, 
voedingsdeskundigen, podologen, sportpsychologen, 
inspanningsfysiologen...) evenals wetenschappers 
met sportexpertise 

• VVS - KOEPEL 

 



VVS Koepel 

• SKA (Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen 
vzw) 

  

• BFSP (Belgische Federatie voor 
Sportkinesitherapeuten vzw ) 

 



 

VVS werkt als erkende en gesubsidieerde 
organisatie voor beleidsondersteuning en 
praktijkontwikkeling op het vlak van 
gezond sporten 



Partnerorganisatie van het Vlaams gezond  
sportenbeleid 

 
•   Ondersteunende rol in de realisatie 

• Centrale coördinerende rol 

• Zoekt wetenschappelijk onderbouwde en waar nodig 
sportspecifieke expertise 

• Verspreidt een al dan niet gevulgariseerde versie aan 
de sportfederaties 



 Opdrachten 

1. Uitbouwen van een netwerk gezond sporten 

2. Inventariseren van kennis over gezond sporten 

3. Onderzoeken van de prevalentie van sportletsels 

4. Helpen optimaliseren van de kennis en het beleid 

5. Evalueren, internationaal vergelijken en bijsturen 

6. Ontwikkelen en monitoren van kwaliteitscriteria voor 
sportorganisaties 

7. Ondersteunen van het Vlaams ministerie van Sport 

 

 



 Netwerk 

Medisch/paramedisch 
• Artsen met sportmedische kennis en ervaring 
• Sportmedische centra 
• Universitaire ondersteuning en supervisie (universitaire opleidingscentra 

L.O.?) 
• Organisaties van paramedici (kine, voedingsdeskundigen, podologen,…) 

 
Sport 
• VFS 
• Federaties ivm medische commissie,letselpreventie,registratie,… 
• ICES 
• Risicovechtsportenplatform 

• G-sportplatform 
• VTS 

 



Multidisciplinair congres 

• 22 april 2017 in Gent 

• Congres van verschillende sportgerelateerde 
organisaties 

• Plenaire zitting rond ethisch thema : 
seksoverschrijdend gedrag binnen de 
sportwereld 

• Netwerking  



 Universitaire Visie 

• Selectie van prioritaire topics 

• Procedure visietekst per topic 

– Wetenschappelijk gefundeerd 

– Richtlijnen beleidsmatig en praktisch 

– Feedback van universitaire partners 

• Finalisatie van 2 visieteksten per jaar 

 



 Letselregistratie 

• Inhoud 

– Identificatie (ID, verzekering, club, federatie) 

– Acuut of chronisch letsel 

• Vorm: elektronisch 

– Integratie in EMD 

– Toegang: e-ID 

– Communicatie naar de federaties 

• Voorstel:  proefdraaien begin 2017  

 



 Beleidsoptimalisatie 

• Specifieke preventieve thema’s 
– Kraakbeenletsels 

– Enkeldistorsie 

– Gebit 

– Stress botletsels 

• Actieplan:  
– Opstellen eind 2016 

– Workshops voor de federaties voorjaar 2017 

– Plan uitbouwen huidige website: begin 2017  

 



 Kwaliteitscriteria voor 
sportorganisaties 

–Organisatie gezondsporten beleid bij de 
individuele federaties 

»Arts en administratief contactpersoon: 
dec 2015 

»Draaiboek – procedure: verspreiden 
gezondsporten beleid bij  

• Verantwoordelijken van de clubs 

• Individuele aangeslotenen 

 



Praktisch 

• Letselregistratie verbeteren: een conform 
registratieblad maken > elektronische 
registratie 

– Organiseren, standaardiseren, veralgemenen 

• Noden van de federaties kennen en hierop 
inspelen.  

– Praktische preventieve noden in kaart brengen 

 



Praktisch 

• Kennis over sportspecifieke letselpreventie vergroten 
bij de federatieleden 

   

• Aanbevelen van sportmedische geschiktheid (vb 
VASO platform): federaties beslissen of het al dan 
niet zinvol is om dit aan hun leden te adviseren   

 

• Website of app ontwikkeling gezondsporten 

 



Operationele doelstelling eind 2017 

• Vergroten van de kennis bij sporters over 

gezond sporten en vóórkomen, herkennen en 

preventie van sportgerelateerde  letsels met 

terugdringen van de prevalentie van deze 

aandoeningen bij de aangeslotenen van de 

Vlaamse sportfederaties.  

 


