
De sporter in een prestatiemaatschappij
Gezond & Ethisch sporten in de praktijk 2022

Hoe maak ik werk van een 
Gezond Sporten beleid?
Overzicht van bestaande tools en tips om werk te 
maken van een gezond sporten beleid.



Over ons



Overheid 

Sport Vlaanderen

GES - partners

Sportfederaties en 
Lokale sportdiensten

Sportclubs, sportverenigingen, 
sportorganisaties en sporters

Over ons
Als kenniscentrum verenigen we professionals om expertise uit 
te wisselen en zo samen elke sporter* te informeren en te 
stimuleren tot een gezonde en verantwoorde sportbeoefening.

* Als je een lichaam hebt, ben je een sporter.

i.s.m. Beroepsverenigingen & 
Universitaire onderwijsinstellingen.



Over ons
Sofie Blondeel
Algemeen Manager

Sandra Lievrouw
Project Manager - Blessurepreventie

Flore Stassen 
Sportwetenschappelijk medewerker

Algemene 
Vergadering

Bestuursorgaan

Dagelijks 
bestuur

Werkgroepen

Vzw Gezond Sporten



Samen sporters informeren 

Gezond Sporten is het kenniscentrum en aanspreekpunt 
inzake Gezond Sporten voor de overheid, sportfederaties, 
lokale sportdiensten en sporters. 

Gezond Sporten wiki
Maandelijks minstens 2 nieuwe items

Gezond Sporten thema pagina’s 
Projecten van Gezond Sporten en de actualiteit

Factsheets & infographics
practische ondersteuning



Samen sporters informeren 

• Schrijf je in op onze nieuwsbrief 
• Volg ons via Social Media

Surf naar gezondsporten.be

info@gezondsporten.be

• Mail ons in geval van vragen inzake 
gezond sporten
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• Promoot onze praktische 
ondersteuning (infographics, 
informatiebrochure,…) 

Promoot gezond sporten 2



Samen sporters stimuleren 

Gezond Sporten beschikt over een toolbox dat ondersteuning 
biedt om een gezonde en veilige sportomgeving te creëren 
en te behouden.

Najaar 2022 wordt deze toolbox uitgebreid tot een 
overzichtelijke verzameling van praktisch inzetbare 
instrumenten, nuttige informatie en inspiratie voor 
sportclubs.



Samen sporters stimuleren 

Eerste Hulp Bij (Sport) Ongevallen

• Praktische informatie rond EHB(S)O
• E-learning ism VTS

• Aankoop kwalitatieve EHBO koffer + infoposter

Promoot het voorzien van 
de nodige EHBO materialen
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Samen sporters stimuleren 

Wat te doen na een impact op het hoofd?

• Praktische informatie en duidelijke adviezen
• Sensibilisatie- & activatiecampagne (2023)

Sensibiliseer mee
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Samen sporters stimuleren 

Medisch draaiboek voor sportkampen

• Praktische informatie (voor-tijdens-na)
• Medische fiche
• EHBO-logboek & Medicatie logboek

Promoot het draaiboek bij 
sportkamp organisatoren 
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Samen sporters stimuleren 

Veiligheidsdraaiboek voor sportevents

• Praktische informatie (wielrennen –
wandelen/lopen – triatlon/duatlon –
risicovechtsportwedstrijden)

Naast advies rond inzet van hulpverlening en de 
veiligheid op openbare wegen, is er ook aandacht 
voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips 
bij extreme weersomstandigheden en 
aanbevelingen voor onervaren sporters.

Promoot het draaiboek bij 
sportevent organisatoren 
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Samen sporters stimuleren 

Is een sportmedisch onderzoek aangeraden?

• Online vragenlijst via sportkeuring.be

Via een vragenlijst rond je gezondheid en 
sportbeoefening kom je te weten of een medisch 
onderzoek al dan niet nodig of nuttig kan zijn. 

Sensibilisatie via website en 
inschrijvingsformulieren 
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Samen sporters stimuleren 

Preventie van huidkanker 

• #smeerem
• Posters & brochures
• Zonnecrème dispenser

Promoot de campagne(s) 
digitaal én fysiek 

6



Samen sporters stimuleren 

Sporten in de hitte/koude

• Sensibilisatie & infographics
• Handleiding sport & warme dagen 

Sensibiliseer mee
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Samen sporters stimuleren 

Sporten met een chronische aandoening 

• Praktische informatie 
• Informatiebrochures ‘Sporten als medicijn’

Ondersteun mee
8



Samen sporters stimuleren 

Sportblessures voorkomen – primaire 
blessurepreventie

• Ondersteunende informatie 
• Sensibilisatiecampagnes
• Digitale oefenbibliotheek (2023) 

Maak werk van 
blessurepreventie
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Samen sporters stimuleren 

Alcohol & drugs preventie – Sportivos

• Preventietraject in 3 fases met ondersteunende 
materialen (brochures, infosessies, posters, …) 

Promoot mee
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Samen sporters stimuleren 

Gezond eten in de sportclub

• E-tutorial
• Kant-en-klare acties 

Sensibiliseer mee
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Samen sporters stimuleren 

Generatie rookvrij 

• Kant-en-klare ondersteuning en communicatie 
materialen

Sensibiliseer mee
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Samen sporters stimuleren 

Sportmateriaal & omgeving 

• Veiligheidscoördinator binnen een sportclub
• Aandacht voor EHBO en AED
• Hygiëne en basis watervoorziening

Werk van een gezonde 
en veilige sportomgeving 

14



Samen sporters stimuleren 

Uiteraard is er nog meer!

• Promoot een gezonde bewegingsmix
• Ga voor geluk met de geluksdriehoek en gelukswandeling
• Zeg neen tegen doping      
• Laat je adviseren over gewichtsbeheersing in vechtsporten
• Aan de slag met de toolkit Grensoverschrijdend Gedrag 

voor sportclubs
• Speel het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’
• Sport met Grenzen volgens het Vlaggensysteem
• Werk aan je beleid rond integriteit met Grenswijs
• Aan de slag met het doeboek Time-Out tegen Pesten
• Naar een pestvrije sportclub met de toolkit Time-Out tegen 

Pesten
• Ga het gesprek aan met sportouders



Samen sporters stimuleren 

Implementatie verhogen

• Subsidies (Sport Vlaanderen, Jeugdsportfonds, 
Gemeentelijke subsidiedossiers)

Verankering in 
het beleidsplan
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Expertise uitwisselen

Multidisciplinaire bijscholingen

• Gezond Sporten organiseert en promoot 
multidisciplinaire bijscholingen en congressen  
van professionals in de sport 

Neem deel aan 
deze events
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Expertise uitwisselen

Bijscholingen voor trainers 

• Webinar ontwikkelingsgericht trainen
• Bijscholing Get Fit 2 Sport 
• EHBO e-learning
• On demand

Organiseer of promoot 
een bijscholing 
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Expertise uitwisselen

Bijscholingen voor sporters  

• Get Fit 2 Run
• Get Fit 2 Bike

Organiseer of promoot 
een bijscholing 
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Expertise uitwisselen

Klankbordgroepen  

• Impact op het hoofd 
• Blessurepreventie – Get Fit 2 sport

Neem deel aan 
klankbordgroepen
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Verenigen

Één centraal kennis - en
community pla�orm i.k.v. 
letselpreven�e

Teamwork is the
fuel that allows
common people
to produce 
uncommon
results

Blessurepreventie project Get Fit 2 sport 2.0  

• Doelstelling 2019: GF2S digitaliseren en meer 
impact creëren door ook NGS en eerder opgeleide 
trainers de nodige kennis en tools aan te reiken. 

• Oplossing 2021: Digitale oefenbibliotheek ism
Sportfederaties, VTS en Sport Vlaanderen

• Lancering 2023



Verenigen

Blessurepreventie project Get Fit 2 sport 2.0  

• Digitale oefenbibliotheek

Share knowledge
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Verenigen

Meer shared service en knowledge in de sport / 
Vlaanderen

• Samenwerking Gezond Leven (VAGZ) 
• G-sport Vlaanderen

Samenwerken
2



THANK YOU
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