Medische commissie #2 2017
19 oktober ‘17
Tom Rossenbacker, Peter Janssens, Marc Lamotte, Koen Volkaerts, Reinout
Van Schuylenbergh (verslag)
Verontschuldigd: Rian Van Rampelbergh
Agenda:
1/ Waterkwaliteit ‘Boerenkreek’: follow-up
2/ Anti-doping beleid
3/ Reanimatie
4/ Varia

1/ De medische commissie pleit er sterk voor om het advies van de Vlaamse
gemeenschap te respecteren (Agentschap Zorg en Gezondheid). Ze zijn expert
in deze materie. De lijst van goedgekeurde zwemwaters worden gepubliceerd
via een website. http://kwaliteitzwemwater.be/nl/waterkwaliteit
Bij acute vragen heeft het allicht de voorkeur om de adviezen te bespreken,
dan een discussie per mail te voeren.
2/ Anti dopingbeleid: welke acties kunnen we ondernemen? Haalbaar en
efficiënt. Een lid van de commissie heeft de indruk dat dopingpreventie
misschien eerder aan de orde is bij competitieve recreanten.
Jeugd is ook een belangrijke doelgroep naar dopingpreventie. Dit is ruimer dan
enkel de jongeren die in de topsportprojecten zitten.
Opzetten van een campagne; enkele ideeën:
- Acties via sociale media en website
- Folderen op wedstrijden
- Filip Meirhaghe als ambassadeur (?)

Er is heel wat materiaal beschikbaar via
http://www.dopinglijn.be/dopinglijn/bestellen/
3/ Opleiding scheidsrechters ivm reanimatie. Kan misschien ingepast worden
tijdens de scheidsrechtersvergadering. Tom Rossenbacker zal een
contactpersoon bezorgen ivm dergelijke sessies. Is er een brevetering
mogelijk? Kan een meerwaarde zijn. Idem voor de trainers. Op te nemen in de
trainer B opleiding ?
Is het kunnen reanimeren een parameter in de clubondersteuning? Sommige
gemeenten nemen dit op in hun clubsubsidie beleid.
De vraag wordt gesteld hoeveel er gebruik is gemaakt van de defibs van de
federaties.
4/ Varia: screenings: weinig problemen worden hierover gemeld.
4/ Varia: seksueel onaangepast gedrag: heeft de federatie hier alle
noodzakelijke stappen gedaan?
- Bij onraad moeten er actie opgezet worden; bv doorverwijzen naar
meldpunt of politie
- Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen
- Misschien moeten de webpagina’s iets meer prominent beschikbaar zijn.

