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Medische screening sporters  -  VASO-tool 

In 2013 ging de Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek of de Vlaamse Aanbeveling 
Sportmedisch Onderzoek (VASO) van kracht. Recreatieve of competitieve sporters 
kunnen een sportmedisch onderzoek laten uitvoeren volgens deze nieuwe richtlijn. 

Via sportkeuring.be kan de sporter nagaan of een sportmedisch onderzoek noodzakelijk 
is en wat dit inhoudt. Als een onderzoek aangeraden wordt, krijgt de sporter een 
uitgebreide sportmedische vragenlijst voorgeschoteld. Uit het antwoord op een 
schriftelijke vraag (nr. 222 van 13 januari 2016) van collega Els Robeyns blijkt dat in 
totaal 147.297 vragenlijsten werden ingevuld in de periode van 27 mei 2013 tot 23 
januari 2016. Hieruit volgden minstens 6214 onderzoeken.

1. Hoeveel vragenlijsten werden vanaf januari 2016 tot op heden ingevuld? Graag een 
maandelijkse opdeling.

2. Hoeveel onderzoeken volgden hieruit? Graag een opdeling per maand.

3. Hoe evalueert de minister de evolutie van (1) het aantal ingevulde vragenlijsten en 
(2) het aantal onderzoeken?

4. Hoe wordt sportkeuring.be verder gepromoot binnen de brede sportsector? 

5. Hoe gaan de sportfederaties zelf met de website sportkeuring.be om? Welke 
sportfederaties voeren actieve promotie voor deze website? 

6. Zijn er bepaalde erkende en/of gesubsidieerde sportfederaties die een sportmedisch 
onderzoek verplichten? Zo ja, welke sportfederaties leggen dit op? 



PHILIPPE MUYTERS 
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD
op vraag nr. 438 van 16 maart 2017
van HERMAN WYNANTS

1. Overzicht van het aantal ingevulde vragenlijsten en van het aantal uitgevoerde 
onderzoeken van januari 2016 tot en met februari 2017 via sportkeuring.be 

Maand Ingevulde vragenlijsten Onderzoeken
2016 januari 3298 380
2016 februari 2203 262
2016 maart 6669 224
2016 april 3468 262
2016 mei 2589 319
2016 juni 1713 240
2016 juli 1348 545
2016 augustus 2678 414
2016 september 2596 599
2016 oktober 3902 1459
2016 november 5170 1998
2016 december 4280 2320
2017 januari 3617 1407
2017 februari 2236 865

2. Zie 1.

3. Het aantal ingevulde vragenlijsten is de laatste jaren gestegen (ongeveer 33 000 in 
2015 en 39 900 in 2016). Die trend lijkt zich voor 2017 verder te zetten. De stijging 
van het aantal ingevulde vragenlijsten in het najaar is grotendeels toe te schrijven 
aan de wielrenners die in deze periode hun licentie moeten vernieuwen. Cycling 
Vlaanderen koppelt hieraan een verplicht sportmedisch geschiktheidsonderzoek via 
het VASO-platform. Dit is ook een verklaring voor het hoger aantal onderzoeken dat 
uit het invullen van de vragenlijst volgt. Als we de cijfers over een langere periode 
bekijken, leiden ongeveer 1 op 10 ingevulde vragenlijsten tot een verder onderzoek 
door een arts. (Sedert de start van VASO in 2013 tot nu is de vragenlijst 135 006 
keer ingevuld en zijn 13 598 onderzoeken uitgevoerd.) Uit deze cijfers kunnen geen 
conclusies getrokken worden over het profiel van de sportende Vlaming, zoals op het 
vlak van gezondheid of gezondheidsrisico’s. De sporters die de vragenlijst invullen 
doen dit vaak al vanuit een bestaande bezorgdheid, of omdat het verplicht is door de 
federatie.

4. De websites Sport.Vlaanderen en Gezondsporten verwijzen rechtstreeks naar 
sportkeuring.be. De Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) en de Sport- 
en Keuringsartsen (SKA) informeren de sportfederaties geregeld over de voordelen 
van sportkeuring.be. De afgelopen twee jaar zijn de meeste sportfederaties hierover 
gecontacteerd. Het VASO-protocol is ook voorgesteld aan de artsen en de 
contactpersonen voor Gezond en Ethisch sporten van de federaties op minstens twee 
workshops. Meerdere leden-artsen van VVS of SKA zetelen in de medische 
commissies van de sportfederaties en adviseren het bestuur van de federaties over 
het beleid inzake sportmedische geschiktheid. VVS en SKA spelen ook een bepalende 
rol in de medische commissie van het risicovechtsportenplatform. Voor de 



risicovechtsporten is zowel het preventief als het periodiek sportmedisch 
geschiktheidsonderzoek (na bijvoorbeeld knock-out) uitgewerkt in het VASO-
platform. Verder probeert SKA ook organisatoren van sportevenementen te 
sensibiliseren om te verwijzen naar de vragenlijst op sportkeuring.be.

5. Bij deze vraag wil ik vooreerst wijzen op het feit dat het niet mijn bedoeling is om de 
sportfederaties te verplichten om het VASO-platform te gebruiken. In 
overeenstemming met de principes van het GES-decreet dat een stimulerende, 
positieve en ondersteunende regelgeving wil zijn, heb ik, en ondersteun ik nog steeds 
de ontwikkeling van de VASO-tool. Ik zie dit als een instrument dat ter beschikking 
staat van de sportfederaties ter ondersteuning van hun decretale opdracht én hun 
verantwoordelijkheid om een beleid uit werken rond sportmedische geschiktheid dat 
rekening houdt met de aard en de context van de sportbeoefening en van de 
sportbeoefenaar. Sportfederaties die deze kennis niet zelf in huis hebben, kunnen 
hiervoor gebruik maken van het VASO.
Een aantal sportfederaties maken sportkeuring.be bekend via hun website: Cycling 
Vlaanderen, Danssport Vlaanderen, Fros, Gymfed, Parantee-Psylos, Petanque 
Federatie Vlaanderen, Rugby Vlaanderen, Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten, 
Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten, Vlaamse Reddingsfederatie, 
Vlaamse Schermbond, Vlaamse Snookerfederatie, Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga 
en Voetbal Vlaanderen. Sommige federaties, zoals die voor triatlon en duatlon, rugby, 
risicovechtsport, gymnastiek en motorsport promoten de vragenlijst actief bij hun 
leden. Voetbal Vlaanderen verwijst naar sportkeuring.be, hetzij via veel van zijn 
clubs, hetzij in verband met de module ‘medische afwijking leeftijd’ waardoor 
bepaalde sporters in een lagere leeftijdscategorie kunnen aantreden. Deze aanvraag 
verloopt via sportkeuring.be. 
Cycling Vlaanderen heeft al lang een verplicht sportmedisch geschiktheidsonderzoek 
en sinds 2016 gebeurt dat volledig digitaal via het VASO-platform. Dit verklaart een 
flink deel van de activiteit op de vragenlijst en het VASO-onderzoek (9000 
licentiehouders).

6. Onder meer de Gymfed verplicht dit voor haar A-gymnasten, de Vlaamse Triatlon en 
Duatlon Liga, de Vlaamse Basketballiga, de Vlaamse Autosportfederatie, de federaties 
voor motorcross en Cycling Vlaanderen voor de vergunningshouders. Voetbal 
Vlaanderen legt dit ook op aan de professionele voetbalscheidsrechters (via VASO-
platform). Onderstaand overzicht is het resultaat van een bevraging in 2016 door VVS 
naar het keuringsbeleid van de sportfederaties. In de tabel staan de sportfederaties 
die opgegeven hebben enige vorm van verplicht onderzoek te hebben. Voor sommige 
federaties geldt dit voor al hun leden, voor andere enkel voor de wedstrijdsporters of 
sporters vanaf een bepaald niveau. De frequentie van het opgelegde onderzoek 
varieert van éénmalig (bij aansluiting of vanaf een bepaalde leeftijd), tot jaarlijks of 
vijfjaarlijks. Federaties kunnen het voorleggen van een doktersattest vragen, of 
kunnen meer specifieke eisen van het onderzoek vragen.

Federatie Opmerking
FROS Bij aansluiting
Vlaamse Autosportfederatie Algemene verplichting
Vlaamse Baskatballiga Voor competitie
Vlaamse Boksliga Algemene verplichting
Danssport Vlaanderen Voor competitie
Federatie Disco, Show en Freestyle Voor competitie
Nelos Algemene verplichting
Gymfed A-licentiehouders
Vlaamse Handbalvereniging Bij aansluiting
Vlaamse Hockey Liga Algemene verplichting
Vlaamse Kunstschaatsenbond Bij aansluiting
Vlaamse Judofederatie Voor competitie



Vlaamse Ju-Jitsu Federatie Voor competitie
Vlaamse Kano- en Kajakfederatie Voor competitie
Korfbalbond – Vlaamse Liga Algemene verplichting
Vereniging voor Modelluchtvaartsport Algemene verplichting
Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van 
Vlaanderen

Algemene verplichting

Vlaamse Liefhebbers Motorrijders Algemene verplichting
Vlaamse Motorrijdersbond van België Algemene verplichting
Landelijke Rijverenigingen Bij aansluiting
Vlaamse Roeliga Voor competitie
Vlaamse Rollerbond Voor competitie
Vlaamse Rugbybond Algemene verplichting
Vlaamse Schermbond Algemene verplichting
Vlaamse Schietsportkoepel Algemene verplichting
Vlaamse Taekwondobond Bij aansluiting
Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga Algemene verplichting
Waterski Vlaanderen Bij aansluiting
Vlaamse Wushu Federatie Voor competitie
Vlaamse Yachting Federatie Voor competitie
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs Algemene verplichting
Vlaamse Zwemfederatie Voor competitie


