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Sporten; houd je hoofd erbij!

1. Risicovechtsportplatform: wie zijn wij?

2. Impact op het hoofd tijdens sporten

3. Hoe hoofdimpact aanpakken

14u45 – 16u00 | Impact op het hoofd tijdens sporten



Risicovechtsportplatform Vlaanderen.

Wie zijn we en wat doen we?
• Een aanspreek- en communicatiepunt
• Een kennis- en expertisecentrum 
• Een service- en ondersteuningspunt 

Transparante, gestructureerde en 
kwaliteitsvolle 

vechtsportbeoefening

Vechtsporter kan vechtsporten op 
een gezonde en ethisch 
verantwoorde manier



Ethisch en verantwoord sporten.

Impact op het hoofd?

Risico op hersenschudding 
(of ernstiger hersenletsel)

Impact op het hoofd 



Impact op het hoofd tijdens sport?

The usual suspects: (risico)vechtsporten

‘Risicovechtsporten zijn de sporten waarbij het toegestaan is bepaalde technieken 
te gebruiken met de intentie de fysieke of psychische integriteit van de 

tegenstander te verminderen.’

Link met de eigenheid van de sport



Impact op het hoofd tijdens sport?

The usual suspects maar ook…?



Hersenschudding.

A concussion is…

‘A complex pathophysiological process affecting the brain, induced by traumatic 
biomechanical forces.’Aubry et al., 2002

‘A traumatically induced transient disturbance of brain function and involves a 
complex pathophysiological process.’Harmon et al., 2013



Hersenschudding.

A concussion is…

‘A complex pathophysiological process affecting the brain, induced by traumatic
biomechanical forces.’Aubry et al., 2002

‘A traumatically induced transient disturbance of brain function and involves a 
complex pathophysiological process.’Harmon et al., 2013

Trauma Hersenen Complex



Hersenschudding in sport.

Hoe herken je een hersenschudding?

Wat doe je als je een hersenschudding vermoedt?

Hoe wordt een hersenschudding gediagnosticeerd?



Hersenschudding in sport.

Sport Related Concussion (SRC) McCrory et al., 2017; McKeithan et al., 2019

• A direct or indirect trauma anywhere on the body with a force transmitted to the 
head;

• Rapid or delayed symptom presentation, typically with spontaneous resolution;
• Negative standard neuroimaging (CT or MRI), reflecting a functional rather than 

structural injury;
• With or without loss of consciousness, with typically a stepwise resolution of 

symptoms, although in some cases symptoms may be prolonged.



Symptomen.

‘The most frequent symptoms are headache, dizziness, nausea and imbalance.Tator
2013

‘The majority of SRCs occur without loss of consciousness or frank neurological 
signs.’McCrory et al., 2017; Tator 2013

‘SRC is an evolving injury in the acute phase, with rapidly changing clinical signs 
and symptoms.’McCrory et al., 2017.



Diagnose.

‘SRC is considered to be among the most complex injuries in sports medicine to 
diagnose, assess and manage.’McCrory et al., 2017

‘At present, there is no perfect diagnostic test or marker that clinicians can rely on 
for an immediate diagnosis of SRC in the sporting environment.’McCrory et al., 2017

‘For an initial diagnosis, no single, gold-standard test exists and even widely-
accepted tests have questionable reliability.’McKeithan et al., 2019; Starling et al., 2015



Dus…

Complexe problematiek met moeilijke diagnose

• Geen eenduidige of uitgesproken symptomen

• Geen statisch gegeven

• Geen ideale test voor initiële diagnose

Complex voor (para)medici… 
trainers/coaches/sporters?!



Aanpak?

Sportblessure

Preventie Sportblessure ReactieImpact op het 
hoofd



Preventie in risicovechtsport.

VKBMO

Aangepast jeugdreglement met verbod (hard) contact op het hoofd

• Verbod op hoofdcontact bij jeugd tot 12 jaar.

• Enkel gecontroleerd hoofdcontact toegestaan bij +12 jarigen (voorwaarden).

• Winst door hard contact op het hoofd niet mogelijk.

VBL

Recreantentoernooi als alternatieve competitievorm

• Technisch boksen stimuleren, gericht op punten scoren, niet op impact. 

• Schade toedienen aan de tegenstander is verboden. 

• Jeugd onder 15 jaar mag niet naar het hoofd stoten.



Preventie in risicovechtsport.

VWuF

Aangepast Sanda jeugdreglement

• Verbod op alle technieken naar het hoofd bij jeugd tot 14 jaar.

• Verbod van meer dan 2 opeenvolgende technieken naar het hoofd voor 15-17 jarigen. 

Nederlandse Vechtsportautoriteit

Verbod hoofdcontact -18 jarigen

• Geen hoofdcontact tot 18 jaar bij kickboksen, thaiboksen en MMA. 

• Van toepassing vanaf 1 januari 2020. 



Preventie in risicovechtsport.

Aanpassing van reglementenAlternatieve vormen van beoefening



Focus op jeugd.

‘The young brain is more susceptible to concussion than the adult brain.’Baillargeon et al., 2012

‘Children take longer to recover than adults following SRC.’Davis et al., 2017



Aanpak.

Sportblessure

Preventie Impact op het 
hoofd Reactie

Onmiddellijke 
reactie

Sporthervatting



Reageren in risicovechtsport.

Wedstrijdsituaties
• Voortdurende supervisie scheidsrechter en toezichthoudende arts, met de bevoegdheid de 

wedstrijd onmiddellijk te staken.

• De sporter (en vaak ook de coach) kan de wedstrijd op elk moment staken door opgave.
• (T)KO of vermoeden letsel: onmiddellijke stopzetting.
• Ter plekke een opvolgingsonderzoek, waarbij de sporter indien nodig naar spoed wordt begeleid.

• Na (T)KO of diagnose van hersenschudding volgt een (minimum) verplichte rust- en hersteltijd.

• Er zijn duidelijke richtlijnen beschreven voor een graduele 
sporthervatting.

• Wedstrijdhervatting is pas mogelijk na hernieuwing van de 
medische keuring.



Sport Related Concussion

≠
‘Martial Arts’ Related Concussion

Impact op het hoofd in sport.



Hersenschudding in andere sporttakken?

Red Lion Stockbroekx nog lang out 
na hersenschudding: "Blij dat ik nog 
normaal leven zal hebben”
2021
Bron: Sporza (b)

Half jaar voor Winterspelen liggen broer 
en zus Desmet in de lappenmand
2021
Bron: Sporza (c)

Van der Poel sluit seizoen af met lichte 
hersenschudding: "Hij stelt het goed”
2020
Bron: Sporza (d)

Sanne Cant houdt hersenschudding 
over aan val in opwarming en past 
voor Tabor
2021
Bron: Sporza (a)

Domper voor Essevee: Bossut heeft 
hersenschudding en schedelbreuk
2020
Bron: Sporza (e)

Arnaud De Lie loopt hersenschudding 
(maar geen breuken) op bij zware 
crash in Duinkerke
2022
Bron: Sporza (p)

Portugese regenkoning in GP van 
Indonesië, Marquez afgevoerd met 
hersenschudding
2022
Bron: Sporza (q)



Impact op het hoofd leeft, 
ook in andere sporttakken.
Reactieve maatregelen in de actualiteit

Preventieve maatregelen in de actualiteit

Hersenschuddingspotters moeten voetbal "een pak veiliger" maken
De spotters zullen in de tribunes plaatsnemen en krijgen de opdracht om eventuele hoofdbotsingen op te merken die voor de medische staf 
aan de zijlijn onopgemerkt blijven. In de NFL en het rugby zijn dergelijke spotters nu al in gebruik. De FIFA testte ze al uit 
tijdens het laatste WK voor clubs.
2021 | Bron: Sporza (m)

Test met extra wissel bij mogelijke hersenschudding op WK voor clubs
Al op het komende WK voor clubs in Qatar wordt getest met een extra wisselmogelijkheid in het geval het vermoeden bestaat dat een 
voetballer een hersenschudding heeft opgelopen.
2021 | Bron: Sporza (n) 

Koppen voorlopig niet verboden bij voetballende kinderen
Voor Engelse, Schotse en Ierse kinderen onder de twaalf jaar is het voortaan gedaan met koppen. De nationale federaties 
verbieden in hun nieuwe richtlijnen kopspel tijdens de trainingen nadat een recent onderzoek van de universiteit van 
Glasgow bij voormalige Schotse voetballers koppen in verband bracht met hersenschade.
2020 | Bron: Knack (o) 
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Impact op het hoofd leeft, 
ook in andere sporttakken.
Onderzoek naar impact koppen

REPIMPACT is a prospective longitudinal study of competitive 
youth soccer players and non-contact sport controls aged 14 
to 16 years.

‘Evidence suggests that exposure to repetitive head impacts
may have cumulative effects on brain structure and function.’

‘Recent public concern over the short- and long-term effects 
of repetitive head impacts (RHI) associated with purposeful 
heading in soccer has led researchers to study a multitude of 
variables related to this important aspect of the game. Of 
particular interests are the effects of soccer heading in the 
youth population (≤ 13 years old) whose brains are 
undergoing rapid development.’

VO
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Impact op het hoofd leeft, 
ook in andere sporttakken.

Sports-related concussion (SRC) is a recognised risk in road
cycling and can have serious health consequences. Recent
high-profile cases of professional road cyclists continuing to
participate in races despite suffering obvious SRC have
highlighted the difficulties in assessing SRC within road
cycling.’

UCI publiceert voor het eerst protocol over 
hersenschuddingen
De Internationale Wielerunie (UCI) heeft donderdag 
voor het eerst een protocol over hersenschuddingen 
gepubliceerd, dat vanaf 2021 van toepassing wordt 
op alle wedstrijden. Rond het topic was afgelopen 
jaar veel discussie ontstaan na enkele valpartijen.
2020 | Bron: Sporza (g)

2019
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‘We would like to call on the UCI to hold
a consensus meeting to establish an
evidence-based SRC assessment protocol
and return-to-riding protocol for road
cycling.’



Impact op het hoofd leeft, 
ook in andere sporttakken.

RU
G

BY

https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/medical/concussion/concussion-guidelines
https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/concussion-management-for-the-general-public/


Impact op het hoofd leeft, 
ook in andere sporttakken.
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Aanpak.

Sportblessure

Preventie Impact op het 
hoofd Reactie

Onmiddellijke 
reactie

Sporthervatting



Onmiddellijke reactie.

Algemene richtlijn = Removal from play

‘In all suspected cases of concussion, the individual should be removed from the 
playing field and assessed by a physician or licensed healthcare provider.’
McCrory et al., 2017; Elbin et al., 2018

‘Slogans such as, “When in doubt, sit them out,” have become ubiquitous, 
reinforcing the zero-tolerance nature of no same day return to play.’ 
McKeithan et al., 2019; Kerrigan et al., 2017



Onmiddellijke reactie.

Waarom?



Onmiddellijke reactie.

‘Athletes who do not immediately report symptoms of a concussion and continue 
to participate in athletic activity are at risk for longer recoveries than athletes who 
immediately report symptoms and are immediately removed from activity.’Asken et al., 2016

‘Athletes who continue to play with an SRC experience a longer recovery and more 
time away from the sport.’Elbin et al., 2016

‘Recovery is nearly 
twice as long.’



Onmiddellijke reactie.

‘Continuing to participate in athletic activity during the immediate aftermath of a 
concussion potentially exposes the already injured brain to compounded 
neuropathophysiologic processes.’Asken et al., 2016

‘It is now known that, after a concussion, there is greater susceptibility to 
sustaining another concussion and that subsequent concussions occur with less 
force and take longer to resolve.’Guskiewicz et al., 2003; Elbin et al., 2018



Onmiddellijke reactie.

Removal from play = sportoverkoepelende richtlijn !
Voor ELKE sport, ongeacht het inherente risico op een hoofdimpact

Maar hoe maak je die beslissing?



Onmiddellijke reactie.



Reageren; er is werk aan de winkel.

Spelersvakbond betreurt dat Pavard na 
botsing niet gewisseld werd.
2021
Bron: Sporza (f)

“Dit gaat over leven en dood”: Alan 
Shearer pleit voor strengere regels na 
horrorbotsing tussen Raul Jimenez en 
David Luiz.
2020
Bron: Het Nieuwsblad (h)

Vereniging Sportartsen na incident 
Romain Bardet: “Wielrennen volgt 
eigen regels over hersenschudding 
niet”
2020
Bron: Het Nieuwsblad (i)

Michael Lipman: 'If I knew then what I 
know now, I'd have been a lot more 
careful'
2020
Bron: The Guardian (j)



Impact op het hoofd; we gaan aan de slag!

Project ‘De bescherming van de (fysieke en psychische) integriteit van jonge 
sporters, in het bijzonder m.b.t. de mogelijke gevolgen van impact op het hoofd.’

Samenwerking met Gezond Sporten & Centrum Ethiek in de Sport.
Met ondersteuning van Sport Vlaanderen.
Voor én door de sportsector.



Impact op het hoofd; we gaan aan de slag!

Sporttakoverkoepelend sensibiliseren. 
Standaard reageren. 
Preventie verkennen.

www.impactophethoofd.be

http://www.impactophethoofd.be/


Impact op het hoofd; we gaan aan de slag!

Preventie Impact op het 
hoofd Reactie

Risicovechtsporten Brede aanpak, sporttakoverkoepelend

Preventieve 
mogelijkheden

verkennen

Sporttakoverkoepelend
sensibiliseren

Standaard
reageren



Sensibiliseren.

Bron: Wallace et al. 2017



Sensibiliseren.

Watch. Share. Be #ConcussionAware!
At Headway, we want to ensure that everyone is able to enjoy sport, while being better protected from 
the risks of concussion. A lot has been achieved in the past few years to improve concussion protocols, 
with the emphasis being placed on elite-level sport to set a good example for others to follow. But we 
believe everyone who plays sport should be concussion aware – particularly those at grassroots level 
who are playing purely for the love of it and do not have ambulances and doctors on standby should 
something go wrong.
Bron: headway.org.uk (k)

Football Association 
'Concussion for players: lessons from the pitch’
Bron: thebootroom.thefa.com (k)

https://www.youtube.com/watch?v=V_eEJLccTJg&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=u_nbcyET_ls


Standaard reageren.

Onmiddellijke reactie
Bestaande gevalideerde tools (CRT5) hun ingang helpen vinden.

Verantwoorde sporthervatting McCrory et al., 2017 

Hoe wordt er in andere sporten opnieuw gesport?



Preventieve mogelijkheden verkennen.

To be continued…



Op naar een project met IMPACT



Contactinformatie
fran@rvsp.be

info@impactophethoofd.be
0467 07 42 22



Referenties.
Sporza (a): https://sporza.be/nl/2021/11/12/sanne-cant-houdt-hersenschudding-over-aan-val-in-opwarming-en-past-voor-tabor~1636735917349/

Sporza (b): https://sporza.be/nl/2021/05/06/red-lion-stockbroekx-nog-lang-out-na-hersenschudding-blij-dat-ik-nog-normaal-leven-zal-hebben~1620315088060/

Sporza (c): https://sporza.be/nl/2021/09/04/half-jaar-voor-winterspelen-liggen-broer-en-zus-desmet-in-de-lappenmand~1630753585013/

Sporza (d): https://sporza.be/nl/2020/10/21/van-der-poel-sluit-seizoen-af-met-lichte-hersenschudding-hij-stelt-het-goed~1603290737226/

Sporza (e): https://sporza.be/nl/2020/08/01/domper-voor-essevee-bossut-heeft-hersenschudding-en-schedelbreu/

Sporza (f): https://sporza.be/nl/matches/voetbal/2021-06/ek-kort-spelersvakbond-betreurt-dat-pavard-na-botsing-niet-gewisseld-werd~1623836737121/

Sporza (g): https://sporza.be/nl/2020/12/10/uci-publiceert-voor-het-eerst-protocol-over-hersenschuddingen~1607610064674/

Het Nieuwsblad (h): https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201130_92706329

Het Nieuwsblad (i): https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200914_95877548

The Guardian (j): https://www.theguardian.com/sport/2020/dec/09/michael-lipman-if-i-knew-then-what-i-know-now-id-have-been-a-lot-more-careful

The Boot Room | the FA (k): https://thebootroom.thefa.com/resources/coaching/concussion-for-players

Headway (l): https://www.headway.org.uk/news-and-campaigns/campaigns/concussion-aware/

Sporza (m): https://sporza.be/nl/2021/05/07/hersenschuddingspotters-moeten-voetbal-een-pak-veiliger-maken~1620372421166/

Sporza (n):  https://sporza.be/nl/2021/01/08/test-met-extra-wissel-bij-mogelijke-hersenschudding-op-wk-voor-c~1610110978807/

Knack (o): https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/koppen-voorlopig-niet-verboden-bij-voetballende-kinderen/article-normal-1569361.html

Sporza (p): https://sporza.be/nl/2022/05/03/bekijk-arnaud-de-lie-loopt-hersenschudding-maar-geen-breuken-op-bij-zware-crash-in-duinkerke~1651587499947/

Sporza (q): https://sporza.be/nl/2022/03/20/portugese-regenkoning-in-gp-van-indonesie-marquez-afgevoerd-met-hersenschudding~1647766948098/

https://sporza.be/nl/2021/11/12/sanne-cant-houdt-hersenschudding-over-aan-val-in-opwarming-en-past-voor-tabor%7E1636735917349/
https://sporza.be/nl/2021/05/06/red-lion-stockbroekx-nog-lang-out-na-hersenschudding-blij-dat-ik-nog-normaal-leven-zal-hebben%7E1620315088060/
https://sporza.be/nl/2021/09/04/half-jaar-voor-winterspelen-liggen-broer-en-zus-desmet-in-de-lappenmand%7E1630753585013/
https://sporza.be/nl/2020/10/21/van-der-poel-sluit-seizoen-af-met-lichte-hersenschudding-hij-stelt-het-goed%7E1603290737226/
https://sporza.be/nl/2020/08/01/domper-voor-essevee-bossut-heeft-hersenschudding-en-schedelbreu/
https://sporza.be/nl/matches/voetbal/2021-06/ek-kort-spelersvakbond-betreurt-dat-pavard-na-botsing-niet-gewisseld-werd%7E1623836737121/
https://sporza.be/nl/2020/12/10/uci-publiceert-voor-het-eerst-protocol-over-hersenschuddingen%7E1607610064674/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201130_92706329
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200914_95877548
https://www.theguardian.com/sport/2020/dec/09/michael-lipman-if-i-knew-then-what-i-know-now-id-have-been-a-lot-more-careful
https://thebootroom.thefa.com/resources/coaching/concussion-for-players
https://www.headway.org.uk/news-and-campaigns/campaigns/concussion-aware/
https://sporza.be/nl/2021/05/07/hersenschuddingspotters-moeten-voetbal-een-pak-veiliger-maken%7E1620372421166/
https://sporza.be/nl/2021/01/08/test-met-extra-wissel-bij-mogelijke-hersenschudding-op-wk-voor-c%7E1610110978807/
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/koppen-voorlopig-niet-verboden-bij-voetballende-kinderen/article-normal-1569361.html
https://sporza.be/nl/2022/05/03/bekijk-arnaud-de-lie-loopt-hersenschudding-maar-geen-breuken-op-bij-zware-crash-in-duinkerke%7E1651587499947/
https://sporza.be/nl/2022/03/20/portugese-regenkoning-in-gp-van-indonesie-marquez-afgevoerd-met-hersenschudding%7E1647766948098/


Referenties.
Wallace et al., 2017: Wallace J, Covassin T, Nogle S, Gould D, Kovan J. Knowledge of concussion and reporting behaviors in high school athletes with or without access 
to an athletic trainer. J Athl Train. 2017; 52:228-235

Aubrey et al., 2002: Aubry M, Cantu R, Dvorak J, et al. Summary and agreement statement of the First International Conference on Concussion in Sport, Vienna 2001. 
Recommendations for the improvement of safety and health of athletes who may suffer concussive injuries. Br J Sports Med. 2002;36(1):6-10. doi:10.1136/bjsm.36.1.6

Harmon et al., 2013: Harmon KG, Drezner JA, Gammons M, et al. American Medical Society for Sports Medicine position statement: concussion in sport [published 
correction appears in Br J Sports Med. 2013 Feb;47(3):184]. Br J Sports Med. 2013;47(1):15-26. doi:10.1136/bjsports-2012-091941

McCrory et al., 2017: McCrory P, Meeuwisse W, Dvořák J, et al. Consensus statement on concussion in sport-the 5th international conference on concussion in sport 
held in Berlin, October 2016. Br J Sports Med. 2017;51(11):838-847. doi:10.1136/bjsports-2017-097699

Tator 2013: Tator CH. Concussions and their consequences: current diagnosis, management and prevention. CMAJ. 2013 Aug 6;185(11):975-9. doi: 
10.1503/cmaj.120039. Epub 2013 Jul 22. PMID: 23877672; PMCID: PMC3735746.

Starling et al., 2015: Starling AJ, Leong DF, Bogle JM, Vargas BB. Variability of the modified Balance Error Scoring System at baseline using objective and subjective 
balance measures. Concussion. 2015;1(1):CNC5. Published 2015 Aug 6. doi:10.2217/cnc.15.5

McKeithan et al., 2019: McKeithan L, Hibshman N, Yengo-Kahn AM, Solomon GS, Zuckerman SL. Sport-Related Concussion: Evaluation, Treatment, and Future 
Directions. Med Sci (Basel). 2019 Mar 15;7(3):44. doi: 10.3390/medsci7030044. PMID: 30884753; PMCID: PMC6473667.

Davies et al., 2017: Davis GA, Anderson V, Babl FE, et al. What is the difference in concussion management in children as compared with adults? A systematic review. Br 
J Sports Med. 2017;51(12):949-957. doi:10.1136/bjsports-2016-097415

Baillargeon et al., 2012: Baillargeon A, Lassonde M, Leclerc S, Ellemberg D. Neuropsychological and neurophysiological assessment of sport concussion in children, 
adolescents and adults. Brain Inj. 2012;26(3):211-220. doi:10.3109/02699052.2012.654590



Referenties.
Asken et al., 2016: Asken BM, McCrea MA, Clugston JR, Snyder AR, Houck ZM, Bauer RM. "Playing Through It": Delayed Reporting and Removal From Athletic Activity 
After Concussion Predicts Prolonged Recovery. J Athl Train. 2016;51(4):329-335. doi:10.4085/1062-6050-51.5.02

Elbin et al., 2016: Elbin RJ, Sufrinko A, Schatz P, French J, Henry L, Burkhart S, Collins MW, Kontos AP. Removal From Play After Concussion and Recovery Time. 
Pediatrics. 2016 Sep;138(3):e20160910. doi: 10.1542/peds.2016-0910. PMID: 27573089; PMCID: PMC5005026.

Guskiewicz et al., 2003: Guskiewicz KM, McCrea M, Marshall SW, et al. Cumulative effects associated with recurrent concussion in collegiate football players: the NCAA 
Concussion Study. JAMA. 2003;290(19):2549-2555. doi:10.1001/jama.290.19.2549

Kerrigan et al., 2017: Kerrigan JM, Giza CC. When in doubt, sit it out! Pediatric concussion-an update. Childs Nerv Syst. 2017;33(10):1669-1675. doi:10.1007/s00381-
017-3537-4


	Sporten; houd je hoofd erbij!
	Sporten; houd je hoofd erbij!
	Risicovechtsportplatform Vlaanderen.
	Ethisch en verantwoord sporten.
	Impact op het hoofd tijdens sport?
	Impact op het hoofd tijdens sport?
	Hersenschudding.
	Hersenschudding.
	Hersenschudding in sport.
	Hersenschudding in sport.
	Symptomen.
	Diagnose.
	Dus…
	Aanpak?
	Preventie in risicovechtsport.
	Preventie in risicovechtsport.
	Preventie in risicovechtsport.
	Focus op jeugd.
	Aanpak.
	Reageren in risicovechtsport.
	Impact op het hoofd in sport.
	Hersenschudding in andere sporttakken?
	Impact op het hoofd leeft, �ook in andere sporttakken.
	Impact op het hoofd leeft, �ook in andere sporttakken.
	Impact op het hoofd leeft, �ook in andere sporttakken.
	Impact op het hoofd leeft, �ook in andere sporttakken.
	Impact op het hoofd leeft, �ook in andere sporttakken.
	Aanpak.
	Onmiddellijke reactie.
	Onmiddellijke reactie.
	Onmiddellijke reactie.
	Onmiddellijke reactie.
	Onmiddellijke reactie.
	Onmiddellijke reactie.
	Reageren; er is werk aan de winkel.�
	Impact op het hoofd; we gaan aan de slag!
	Impact op het hoofd; we gaan aan de slag!
	Impact op het hoofd; we gaan aan de slag!
	Sensibiliseren.
	Sensibiliseren.
	Standaard reageren.
	Preventieve mogelijkheden verkennen.
	������Op naar een project met IMPACT��
	Dianummer 44
	Referenties.
	Referenties.
	Referenties.

