sportmedisch
keuringscentrum

SPORTMEDISCH KEURINGSCENTRUM
Het Sportmedisch Keuringscentrum van het AZ Jan Portaels te Vilvoorde is erkend door de Vlaamse Overheid en heeft als voornaamste doel het ondersteunen op een wetenschappelijk onderbouwde manier van eenieder die
met sport te maken heeft.
De medische keuringen worden uitgevoerd door Dr. Baesberg, erkend keuringsarts.
Dit impliceert dat naast sportfederaties, ook recreatieve sporters en sportclubs bij ons terecht kunnen.
Het spreekt voor zich dat alle aangeboden diensten en onderzoeken, steeds
plaatsvinden in nauw overleg met de verwijzende huisarts, sport– of clubarts.
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WAAROM EEN KEURING
Ondanks het gegeven dat het een redelijk beperkt risico betreft, is het inschatten van het gevaar van het fenomeen plotse dood (Sudden Death) tijdens sportbeoefening een primordiale opdracht van het sportmedisch keuringsonderzoek.
Door het uitvoeren van dergelijke keuring kan het risico op plotse
dood verminderd worden, doch geen enkel deskundig onderzoek
kan dit voor 100% uitsluiten.
Ter beoordeling van het risico van plotse dood wordt tijdens de standaard
keuring gebruikgemaakt van een uitgebreide anamnese, inclusief een grondige bevraging van cardiovasculaire risicofactoren in het algemeen en plotse
dood in het bijzonder.
Twee elementen blijken uit onderzoek van bijzonder belang te zijn, namelijk
familiale antecedenten van het fenomeen plotse dood en persoonlijke antecedenten van bewustzijnsverlies tijdens een inspanning.
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Er wordt in deze optiek tijdens de sportmedische keuring ook een elektrocardiogram van de sporter in rusttoestand afgenomen. Een elektrocardiogram is
een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.

WAAROM EEN INSPANNINGSPROEF
Iedereen, jong en oud, kan een inspanningsproef ondergaan. Niet enkel voor
professionele sporters of atleten, maar ook voor recreanten hebben deze testen reeds hun nut bewezen.

Waarom is een dergelijke inspanningsproef nu zo elementair

□ Om te trainen in de meest correct afgebakende trainingszone met een
aangepaste hartslag.

□ Ter voorkoming van overtraining.
□ Om kwetsuren zo veel mogelijk te vermijden.
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Voorbereiding
De inspanningsproef moet onder ideale omstandigheden uitgevoerd kunnen
worden. Daarom moet je er ook volledig uitgerust aan beginnen. De dagen
voordien plan je dus best geen zware trainingen meer.
Zorg evenzeer voor minstens een rustperiode van ongeveer twee uren tussen
de laatste maaltijd en de inspanningsproef.
Ideale omstandigheden betekenen uiteraard ook dat je geen blessure mag
hebben of hiervan nog revaliderend zijn.

Wat wordt gemeten

□ De zuurstofconcentratie bij het inademen.
□ De koolstofdioxideconcentratie tijdens het uitademen.
□ Lactaat (energieleverancier aan skeletspieren tijdens zware inspanningen) via een kleine hoeveelheid bloedafname mits een kleine prik in
het oor.

□
□
□
□
□
□

Jouw hartslag aan de hand van een elektrocardiogram.
Het respiratoir quotiënt.
Jouw bloeddruk.
De workload (belasting).
Het ademminuutvolume.
Jouw ademfrequentie.

Afhankelijk van de conditie van de te testen sporter passen we het testprotocol aan.
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TESTEN

Momenteel biedt het Sportmedisch Keuringscentrum van het AZ
Jan Portaels de volgende modules aan die verder in deze informatiebrochure uitgebreid toegelicht worden:
1) Standaardkeuring
2) Keuring met minimale inspanningstest
3) Keuring met maximale inspanningstest
4) Sport specifieke inspanningstest zonder keuring, op fiets of
loopband, kayakergometer, roei-ergometer
5) Statisch Dynamische Analyse (SDE)
6) Lichaamssamenstelling
7) Isokinetische testing
8) Doorgedreven trainingsadvies en trainingsbegeleiding
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1) Standaardkeuring
De atleet of sporter wordt door een erkend keuringsarts onderzocht waarbij
aan de hand van een sportmedische vragenlijst of anamnese en een klinisch
onderzoek, wordt nagegaan of de sporter in kwestie geschikt is om op een
medisch verantwoorde manier sport te beoefenen.
De sportmedische anamnese bestaat uit:

□ De persoonlijke anamnese van minstens cardiovasculaire, respiratoire,
musculoskeletale en heelkundige antecedenten en hospitalisaties.

□ Een familiale anamnese van minstens cardiovasculaire antecedenten.
Het klinisch nazicht bestaat onder andere uit een onderzoek van keel, neus
en oren, het cardiovasculair systeem (met betrekking tot het hart en bloedvaten), het gastro-intestinaal systeem (maag-darmstelsel, digestieve systeem),
het urogenitaal systeem (geheel van de urinewegen en de geslachtsorganen)
en het musculoskeletaal systeem (met betrekking tot de spieren en gewrichten), alsook een antropometrisch onderzoek met bepaling van de huidplooidikten.
Een huidplooidikte bestaat uit twee lagen huid en twee lagen onderhuids vet
waarvan de dikte een indicatie geeft van het percentage eigen lichaamsvet.
Behalve een sportmedische anamnese en een kort klinisch onderzoek, wordt
er eveneens bij de sporter een elektrocardiogram (EKG) in rusttoestand afgenomen.
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2) Keuring met minimale inspanningstest
Tijdens deze categorie van keuring wordt de atleet onderworpen aan dezelfde sportmedische anamnese en klinische onderzoeken als tijdens de standaardkeuring. Hij wordt eveneens door een keuringsarts onderzocht en krijgt
een rust-EKG.
Bijkomend volgt een korte of minimale inspanningsproef op de fiets met aansluitend een elektrocardiogram (EKG).
Er wordt dus zowel een EKG in rust, als een inspannings-EKG na minimale inspanning afgenomen.

3) Keuring met maximale inspanningstest
Bij deze keuring door een erkend keuringsarts, wordt de sporter onderworpen aan dezelfde sportmedische anamnese en klinische onderzoeken als bij
de standaardkeuring, inclusief een EKG in rust en een maximale inspanningsproef op de fiets met aansluitend een elektrocardiogram, lactaatbepaling en
VO2max.
Door het afnemen van een maximale inspanningstest kan de keuring ook gecombineerd worden met het afbakenen van trainingszones en het aanbieden van medisch trainingsadvies.
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4) Sport specifieke inspanningstest zonder keuring
Bij een sport specifieke inspanningstest zonder keuring wordt geen keuringsonderzoek uitgevoerd door de keuringsarts.
Om deze test te kunnen uitvoeren moet je dus al beschikken over
een dergelijk keuringsattest.
Bij een inspanningstest doe je een maximale inspanning om jouw fysieke capaciteiten te kunnen meten. Aan de hand van deze gegevens kan een gedegen trainingsschema, met aangepaste trainingen aan de correcte intensiteit
opgebouwd worden. Zo krijg je een trainingsschema op jouw maat.
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De test impliceert het volgende:

□ Een fietsergometer, loopband, kayakergometer of roei-ergometer met
ergospirometrie.

□ De longfunctie tijdens de inspanning wordt gemeten door de ergospirometer en tegelijkertijd wordt de uitgeademde lucht geanalyseerd.

□ Een kleine hoeveelheid bloed wordt door een prik in het oor afgenomen ter analyse.
De inspanningstest start aan een lage intensiteit en wordt stelselmatig trapsgewijs verhoogd.
Als testpersoon moet je de inspanningsproef zo lang mogelijk trachten vol te
houden om een volledig beeld van je fysieke capaciteiten te kunnen vormen.
De gebruikte spieren tijdens de inspanningsproef moeten zo veel mogelijk
overeenkomen met de sport die de sporter beoefent om een zo waarheidsgetrouw mogelijk testresultaat te verkrijgen. Een fietser zit dus best op een
fietsergometer en een loper voert de test best uit op de loopband.
De gemeten waarden dienen als basis om een trainingsadvies op te stellen.
Hierin staan de verschillende trainingszones beschreven met enkele voorbeelden. Aan de hand van dit advies kan je zelf of jouw trainer een persoonlijk trainingsschema opstellen.
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5) Statisch dynamische analyse (SDE)
Een Statisch Dynamische Analyse is een gestandaardiseerde analyse van het
bewegingsapparaat (geheel van botten, gewrichten, skeletspieren, pezen en
motorische zenuwen die voor de lichaamshoudingen en -bewegingen instaan).
De sporter of atleet neemt volgens de gegeven instructies bepaalde houdingen aan en voert specifieke eenvoudige bewegingen uit die door een digitale
camera (stilstaande en bewegende beelden) geregistreerd worden.
Een softwareprogramma maakt het mogelijk objectieve vaststellingen over
het functioneren van het bewegingsapparaat te noteren en de geregistreerde
beelden te vergelijken met beelden die op een ander moment genomen zijn.
Sportprestaties zijn uitermate sterk afhankelijk van de belastbaarheid van het individu.
De sportspecifieke conditionele belastbaarheid wordt voor een groot deel bepaald door de lichaamspecifieke bewegingscapaciteit. Voldoende lenigheid,
mobiliteit en de daaruit resulterende bewegingsamplitude zijn niet alleen in
de preventiefase belangrijk, maar ook voor de trainingsopbouw.
De Statisch Dynamische Analyse wordt uitgevoerd door een gediplomeerd
arts of kinesitherapeut en duurt ongeveer 50 minuten.
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6) Lichaamssamenstelling
Een atleet streeft steeds naar een ideaal lichaamsgewicht gerelateerd aan de
sport die hij beoefent. Het Sportmedisch Keuringscentrum van het AZ Jan
Portaels biedt dan ook een analyse van de lichaamssamenstelling aan.
Omdat een eenvoudige berekening van de body mass index (BMI) en het gewicht van een sporter geen gefundeerde informatie geven over de lichaamssamenstelling, wordt het vetpercentage en de spiermassa van de sporter aan
de hand van radiologische apparatuur op onze Radiologieafdeling gemeten
en geanalyseerd.
Op basis van de resultaten kan er individueel advies verstrekt worden op vlak van voeding en training.

7) Isokinetische testing
Testing met isokinetische meettoestellen levert een objectieve registratie van
de gemeten krachten. Na de test kennen we de verhouding van de spierkracht tussen linker- en rechterledematen, alsook de verhouding van de
spierkracht tussen voor- en achterzijde.
Daarna kunnen door training eventuele wanverhoudingen hersteld worden.
Ook kunnen kwetsuren vermeden of genezen worden en kunnen prestaties
verbeterd worden.
Bij een isokinetische test beweegt het lichaamsdeel tegen een variabele
weerstand met een constante snelheid. Het bewegen met een constante
snelheid wordt mogelijk gemaakt door speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur. Hoe harder je kracht zet, hoe hoger de weerstand wordt.
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Een isokinetische beweging zorgt voor een maximale spieraanspanning tijdens de volledige duur van de beweging.
Doordat de sporter zelf de mogelijkheid heeft om meer of minder vermogen
te leveren, is aanpassing aan pijn en vermoeidheid mogelijk. Hierdoor kunnen isokinetische testen als een veilige testmethode beschouwd worden.

8) Doorgedreven trainingsadvies en –begeleiding
Voor een doorgedreven trainingsbegeleiding werkt het AZ Jan Portaels samen met het Trainingsatelier, een onafhankelijke organisatie die sporters verder begeleidt indien gewenst.
Trainingsatelier staat voor trainingsbegeleiding met de focus op gezondheid
en richt zich tot jongeren, topsporters, senioren, start2-sporters, alsook tot
personen met gezondheidsproblemen die medisch verantwoord willen bewegen, sporten en/of presteren.
Men kan er terecht voor een persoonlijke trainingsbegeleiding in functie van
de betreffende sporttak of voor begeleiding bij een sportief project (Ventoux,
marathon, 20 km van, …).
Meer over visie en werking vind je op www.trainingsatelier.be.
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TARIEVEN
De kosten van een sportmedische keuring worden niet vergoed door het
RIZIV aangezien het om preventieve geneeskunde gaat.
Vaak aarzelen mensen om een keuring te laten uitvoeren omwille van de
kostprijs. Maar we investeren wel in het beste sportmateriaal omdat we gezond sporten belangrijk vinden. Ook preventieve keuringen moeten in dezelfde context bekeken worden zodat iedereen onbezorgd en voluit kan genieten
van een gezonde sportbeoefening.
Voor atleten met topsportstatuut is er wel per atleet een budget voorzien
door de Vlaamse Overheid. Testen binnen dit bedrag moeten door deze atleten dus niet zelf gedragen worden.

TOT SLOT
Afspraken Sportmedische Keuring Vilvoorde
Een afspraak maken bij het Sportmedisch Keuringscentrum kan via e-mail of
telefonisch via de coördinaten achteraan de brochure | contact 1.
Maak tijdig een afspraak. Plan ook geen inspanningstesten vlak na
een zware inspanning.

Sportblessures
Voor een professionele begeleiding van eventuele sportblessures kan je in
het AZ Jan Portaels ook terecht voor aangepaste kinesitherapie of orthopedie. Een afspraak maken kan via de coördinaten achteraan de brochure | contact 2.
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CONTACT 1
Sportgeneeskunde AZ Jan Portaels

| T 02 257 55 00

Gendarmeriestraat 65
1800 Vilvoorde
 sportgeneeskunde@azjanportaels.be

CONTACT 2
Fysische geneeskunde (kinesitherapie)

| T 02 257 56 60

Dr. N. Tielliu
Orthopedie consultaties
afspraken
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| T 02 257 51 73
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Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw
Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde
T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be

