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Sportclubs  -  Beschikbaarheid AED-toestellen

Waar kan ik in mijn gemeente AED-toestellen terugvinden? En wat moet ik met zo’n 
toestel doen als ik in mijn omgeving met hartfalen word geconfronteerd? Ik ben 
ongetwijfeld niet de enige die zich dergelijke vragen wel eens stelt. Zeker als er in de 
media kort na elkaar een aantal gebeurtenissen opduiken die ons eraan herinneren hoe 
belangrijk het is om voldoende aandacht te hebben voor veilig en verantwoord sporten. 

Tijdens de commissievergadering van 16 maart 2017 debatteerden we nog over dit 
thema. Ik vermeldde toen dat cardiologen aanraden om in elke sportclub een AED-toestel 
te hebben. Budgettair leek me dat vanuit de overheid geen evidentie en ik meen 
begrepen te hebben dat de minister het daar volmondig mee eens was. 

Ik was daarom toch enigszins positief verrast te lezen dat senator Van Den Driessche 
vorige week, twee dagen na die bewuste commissievergadering, via diverse media 
communiceerde dat hij wil dat elke voetbalclub over minstens één AED-toestel beschikt. 
Hij wordt daarin gesteund door Michel D’Hooghe, voorzitter van de medische commissie 
bij de wereldvoetbalbond FIFA. 

Genoeg redenen om ons communicatie- en preventiebeleid rond hartfalen nog eens 
onder de loep te nemen. 

1. Is de minister van oordeel dat elke voetbalclub over minstens één AED-toestel moet 
beschikken?

Zo ja, waarom is dat niet uit de commissievergadering van 16 maart gebleken?

Zo neen, waarom niet?

2. Is de minister van mening dat Vlaanderen op dit punt het voorbeeld van Wallonië 
moet volgen en een AED-toestel voor elke sportclub moet verplichten?

a) Waarom (niet)?

b) Wat zijn de voornaamste redenen dat Vlaanderen deze boot tot op heden altijd 
heeft afgehouden?

3. Op welke manier kan Vlaanderen bijkomende ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld 
gemeentebesturen op het vlak van transparantie en communicatie omtrent de reeds 
beschikbare lokale en bovenlokale AED-toestellen?



4. Tijdens de commissievergadering van 16 maart gaf de minister aan dat Voetbal 
Vlaanderen de EHBO-opleiding met reanimatie als verplicht onderdeel in de 
scheidsrechtersopleiding heeft afgevoerd omdat meerdere kandidaten hierdoor 
afhaakten. 

a) Heeft de minister zicht op andere sporttakken waarin deze opleiding eveneens al 
dan niet verplicht aan bod komt? Graag een overzicht met vermelding verplicht / 
vrijblijvend per sporttak.

b) Heeft Voetbal Vlaanderen de verplichte implementatie van de EHBO-opleiding 
met reanimatie ook al binnen de trainersopleidingen getest? Was er hier ook een 
significant negatief effect op het aantal inschrijvingen waarneembaar?

c) Kan de minister gegevens bezorgen over andere sporttakken waarin de EHBO-
opleiding al dan niet verplicht aan bod komt in de trainersopleidingen? Graag 
een overzicht met vermelding verplicht / vrijblijvend per sporttak.
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1-2.Het is in elk geval heel positief dat er meer en meer aandacht is voor de 
aanwezigheid van AED’s in sportclubs. Ik ben daarom ook blij met de verschillende 
initiatieven die hiervoor ondernomen worden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
project ‘Hartveilige Sportclub’ van het Rode kruis, de oproep van senator Pol Van 
Den Driessche aan Voetbal Vlaanderen om een groepsaankoop van AED’s te 
organiseren, de cursussen EHBO en reanimatie die in vele clubs worden 
georganiseerd, …

Ik ben er echter geen voorstander van om elke voetbalclub, of bij uitbreiding elke 
sportclub, vanuit de overheid te verplichten om een AED-toestel ter beschikking te 
hebben. De beslissing om een AED te plaatsen gebeurt best op basis van een 
risicoanalyse die onder meer rekening houdt met het aantal sporters, supporters en 
bezoekers van de club, maar bijvoorbeeld ook met de locatie, de aanwezigheid van 
andere AED-toestellen in de omgeving, …. Bovendien is het niet voldoende om een 
AED-toestel ter beschikking te hebben. Er is ook voldoende draagvlak en motivatie 
nodig binnen de club om ervoor te zorgen dat voldoende mensen van de club een 
AED kunnen gebruiken, dat er iemand instaat voor onderhoud van het toestel, enz. 
Ik ben dus voorstander van een positieve aanpak door de sector zelf. 

Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor het financiële aspect. Een kleine, 
recreatieve voetbalclub van 20 vrienden verplichten om een AED toestel aan te 
schaffen van meer dan 1.000 euro lijkt mij niet de juiste aanpak en zou de drempel 
om te sporten of om als vrijwilliger sport te organiseren onnodig kunnen verhogen. 

3. Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik eerst het naar het antwoord van collega 
minister Vandeurzen op schriftelijke vraag 103 van 6 november 2015. 

Vermits alle AED toestellen verplicht geregistreerd worden bij de FOD 
volksgezondheid heb ik, zoals ik had beloofd tijdens de commissievergadering van 16 
maart, een schrijven gericht aan mijn federale collega 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 te stellen van 
alle burgers. 

4. a) In bijgaande tabel staat het overzicht van de sportfederaties die een EHBO-
opleiding met reanimatie voor scheidsrechters (of juryleden, 
wedstrijdcommissarissen, enz.) voorzien (verplicht of vrijblijvend). Meerdere 
sportfederaties voorzien op alle wedstrijden en evenementen een EHBO- of een 
hulppost of zelfs een arts. Dit is het geval voor wielrennen, motorcross, 
gymnastiek, atletiek, ju-jitsu, reddend zwemmen en triatlon en duatlon. De Vrije 
Vechtsport Associatie heeft momenteel een vrijblijvende EHBO cursus voor haar 
scheidsrechters, maar overweegt om dit een verplicht onderdeel te maken. De 
laatste kolom NvT slaat op federaties die enkel een recreatief aanbod hebben en 
waarop de vraag niet van toepassing is gezien zij geen scheidsrechters opleiden.

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1144479


Naam sportfederatie Verplicht Vrijblijvend Geen NvT
Badminton Vlaanderen vzw
Belgische Politie Sportbond - Nederlandstalige Vleugel vzw
Bowling Vlaanderen
Cricket Vlaanderen vzw
Cycling Vlaanderen
Danssport Vlaanderen vzw
Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen vzw
FROS Multisport Vlaanderen vzw Muay-Thai andere
Gezinssport Vlaanderen vzw
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
Handboogliga vzw
Hondenfederatie Vrienden Onder Eén vzw
Klim- en Bergsportfederatie vzw
KAVVV & FEDES
Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw
Landelijke Rijverenigingen vzw
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw
Okra-Sport+
Padel Vlaanderen vzw
Parantee-Psylos vzw
Petanque Federatie Vlaanderen vzw
Rugby Vlaanderen vzw
Sneeuwsport Vlaanderen vzw
Sportievak vzw
Sportiv vzw
Sportvisserij Vlaanderen
S-Sport / /  Recreas vzw
Tennis Vlaanderen vzw
Verbond van Vlaamse Speleologen vzw
Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw
Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw
Vlaamse Atletiekliga vzw
Vlaamse Autosportfederatie vzw
Vlaamse Baseball- en Softball Liga vzw
Vlaamse Basketballiga vzw
Vlaamse Boks Liga vzw
Vlaamse Boogsport Federatie 'Liggende Wip' vzw
Vlaamse Handbalvereniging vzw
Vlaamse Hockey Liga vzw
Vlaamse Judofederatie vzw
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw
Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw
Vlaamse Karate Federatie vzw
Vlaamse Kunstschaatsen Bond vzw
Vlaamse Liefhebbers Motorrijders vzw
Vlaamse Liga Paardensport vzw
Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw
Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw
Vlaamse Reddingsfederatie vzw
Vlaamse Roeiliga vzw
Vlaamse Rollerbond vzw
Vlaamse Schermbond vzw
Vlaamse Schietsportkoepel vzw
Vlaamse Snookerfederatie vzw
Vlaamse Squashfederatie vzw
Vlaamse Taekwondo Bond vzw
Vlaamse Tafeltennisliga vzw
Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw
Vlaamse Vechtsport Associatie vzw
Vlaamse Vereniging voor Golf vzw
Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw
Vlaamse Volleybalbond vzw
Vlaamse Wielrijdersbond vzw
Vlaamse Wushu Federatie vzw
Vlaamse Yachting Federatie vzw
Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Voetbal Vlaanderen vzw
Wandelsport Vlaanderen vzw
Waterski Vlaanderen vzw



b) Zoals in mijn antwoord op deelvraag 5 van uw VOU 1534 van 09 maart 2017 
aangegeven, krijgt elke cursist in het algemeen gedeelde van de initiator opleiding 
via het vak ‘Veilig Sporten (curatief luik)’ kennis en vaardigheden aangeboden 
rond veilig sporten in het algemeen en EHBO in het bijzonder. Deze inhouden zijn 
voor voetbal op dit opleidingsniveau reeds verplicht sinds de eerste opleidingen 
werden gegeven in de (toenmalige) samenwerking tussen de Federale 
Trainersschool van de KBVB en de Vlaamse Trainersschool in 2007. De interesse 
voor deze opleiding is steeds bijzonder hoog. Zo zijn er reeds 7.949 VTS-
gediplomeerden op het opleidingsniveau Initiator voetbal sindsdien. Een negatief 
effect op de interesse voor deze opleidingen is in de voorbije 10 jaar niet 
vastgesteld.

c) Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik eveneens naar het antwoord op uw 
VOU 1534 van 09 maart 2017 en mijn antwoord op vraag 4.b. hierboven. Via het 
Algemeen gedeelte van de initiator opleiding krijgt elke cursist het vak ‘Veilig 
Sporten waarin kennis en vaardigheden worden aangeboden rond veilig sporten in 
het algemeen en EHBO in het bijzonder. Hierop worden geen uitzonderingen 
gemaakt. In elke sporttak op de sporttakkenlijst biedt de Vlaamse Trainersschool 
één of meerdere opleidingen (ifv eventuele disciplines of doelgroepen) aan op het 
opleidingsniveau Initiator en in al deze opleidingen zit de hoger vermelde materie 
verplicht vervat.


