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Hartfalen in de sport  -  Preventiebeleid

Tragische overlijdens zoals die van de twee jonge, beloftevolle sporters waar we onlangs 
veel te vroeg afscheid van moesten nemen, doen discussies over bijvoorbeeld een 
verplichte sportmedische screening bij minderjarigen of een AED-toestel in elke sportclub 
telkens weer in alle hevigheid oplaaien. Maar hoewel elk verlies van een jong 
mensenleven er één te veel is, tonen incidenten zoals deze vaak ook dat er niet aan elk 
plots overlijden iets kan worden gedaan. Tijdens de commissievergadering van 16 maart 
dit jaar vestigde ik daarom al de aandacht op het belang van preventieve en curatieve 
maatregelen rond hartfalen in de sport.

Uit de antwoorden van de minister bleek toen duidelijk dat er op dit moment al heel wat 
positieve dingen gebeuren. Maar er kwamen ook een aantal werkpunten naar voren 
waarvan ik hoop dat die intussen ter harte zijn genomen.

1. Heeft de minister al contact gehad met de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen 
(SKA) en/of collega-minister Vandeurzen om te bekijken welke rol Vlaanderen in het 
Sportcardiaal actieplan kan spelen? Wat zijn de geplande stappen?

2. Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag nr. 475 van 29 maart 2017, liet de 
minister weten een schrijven te hebben gericht naar federaal minister De Block met 
de vraag om een initiatief te nemen om de locaties van de geregistreerde AED-
toestellen op een snelle, betrouwbare en laagdrempelige manier ter beschikking van 
alle burgers te stellen. Heeft de minister - naar aanleiding van zijn verzoek - weet 
van geplande initiatieven die ervoor moeten zorgen dat de communicatie over 
beschikbare AED-toestellen eenduidig en correct is?

3. Hoe evalueert de minister de curatieve maatregelen ter zake als men weet dat er in 
ons land - ondanks de aanwezigheid van AED-toestellen en het aanbieden van diverse 
opleidingen - slechts 7 procent van de mensen een plotse hartstilstand overleven 
terwijl dat elders tot 70 procent is? Hoe kunnen we er volgens de minister voor 
zorgen dat dit percentage aanzienlijk stijgt?
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1. Mijn kabinet heeft geregeld contact met de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen 
en volgt de initiatieven van SKA rond hartfalen in de sport van nabij op en bekijkt of 
en waar we als Vlaamse overheid verder kunnen helpen in dit verhaal. Wij 
ondersteunen het Sport Cardiaal Actieplan (SCA) rechtstreeks via de subsidiëring van 
de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS). In het beleidsplan  2018-2020 
van VVS zijn enkele onderdelen van het SCA opgenomen, zoals het opleiden van 
sportartsen om spoedeisende hulp te verlenen op sportevenementen, het vergroten 
van de kennis over AED-gebruik en hartmassage en de ondersteuning van 
sportfederaties in hun preventiebeleid. Ik blijf verder de ontwikkeling en implementatie 
van het preventief sportmedisch onderzoek bij sporters en sportfederaties volgens 
VASO (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek) ondersteunen. Ik verwijs ook 
naar de tweede projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” 
van collega Hilde Crevits en mijzelf om scholen een duw in de rug te geven om hun 
bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te 
maken. Een publiek beschikbare hartstarter is één van de voorwaarden voor het 
verkrijgen van ondersteuning. Ook steeds meer sportclubs stellen een AED openbaar 
ter beschikking.

Een jaar na de lancering van het SCA (december 2016) gaat SKA een tussentijdse 
balans maken van het Sportcardiaal Actieplan, dat bedoeld is om het aantal 
sportgerelateerde hartstilstanden tegen 2020 zoveel mogelijk terug te dringen. Een 
van de problemen is dat we niet exact weten over hoeveel mensen het juist gaat. 
Vermoedelijk gaat het om een 30-tal personen per jaar, in heel België dan, maar 
mogelijk worden niet alle sportgerelateerde hartstilstanden als dusdanig opgenomen 
in de statistieken. SKA heeft het idee gelanceerd om een meldpunt te installeren, 
enerzijds om het probleem beter in kaart te brengen, anderzijds om na te gaan of we 
uit de gerapporteerde gevallen een risicoprofiel kunnen afleiden. Op dit moment 
onderzoekt SKA of en hoe zo’n meldpunt zou kunnen worden georganiseerd en 
bekostigd. Hiervoor heeft SKA een onderhoud gevraagd met minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

Verder heeft SKA een vertegenwoordiger in het bestuur van HeartSaver, de vzw die 
het aantal publieke beschikbare hartstarters (AED’s) wil verhogen. 

2. In een brief aan federaal minister Maggie De Block van 18 april 2017 heb ik gewezen 
op het belang om de locatie van AED’s op een snelle, betrouwbare en laagdrempelige 
manier te kunnen raadplegen. Tot heden is deze brief zonder reactie gebleven.

3. Als Vlaams minister van sport ben ik niet de juiste persoon om deze algemene vraag 
over hartfalen in ons land te beantwoorden. 


