PERSBERICHT
KABINET PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN SPORT
BRUSSEL – 29 april 2014

Vlaanderen zet
hoog in op gezond en ethisch sporten
minister Muyters wil samen met sportsector beleid
omzetten naar praktijk

Sporten is gezond, tenminste als je een aantal voorwaarden in acht neemt. Dat
is niet zo evident als het klinkt, daarom zet de Vlaamse overheid mee in op
gezond en ethisch sporten. Ben je fysiek geschikt om een bepaalde sport uit te
oefenen? Hoe behandel je en vooral hoe voorkom je sportletsels en
aandoeningen? Hoe speel je het spel eerlijk? Hoe zorg je dat grenzen
gerespecteerd worden? Met andere woorden: hoe creëer je de beste
omstandigheden zodat sporten écht gezond is voor lichaam én geest. Met het
nieuwe decreet Gezond en Ethisch Sporten wil minister Muyters informatie en
tools leveren aan alle sporters, clubs, sportdiensten, organisatoren van
sportevenementen en federaties in Vlaanderen. De nadruk ligt op informeren
en sensibiliseren, eerder dan verplichten en sanctioneren.
De sportsector, sportwetenschappers en -artsen verzamelden vandaag in het
ALM congrescentrum in Antwerpen voor een studiedag rond het nieuwe
decreet. Het doel: inspiratie opdoen en samen nadenken over hoe je een
decreettekst kan vertalen naar de praktijk.
Philippe Muyters: “Gezond sporten moet een mentaliteit worden, een automatisme
dat ingebakken zit in de organisatiecultuur van een sportfederatie of -club. De
organisaties gaan best zelf aan de slag om samen met de overheid het nieuwe
beleid uit te stippelen. Zo krijgt gezond en ethisch sporten de beste kans op
slagen. Samen vechten voor een schonere en gezondere sport: ook dat is een
sportieve uitdaging!”
Een 200-tal deelnemers van sportfederaties, -clubs, -diensten en andere betrokken
partijen gaf present op de studiedag. Op het programma een plenaire sessie met
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, een expertenpanel en praktische
workshops.

Bij het begin van de regeerperiode al stelde Vlaams minister Muyters de promotie
van gezond sporten voorop. De "integriteit van de sport" werd daarmee een van de
speerpunten van zijn beleid. Op alle niveaus, van recreatiesport tot topsport.
Vlaanderen wil zo veel mogelijk Vlamingen actief, fit en gezond laten worden door
hen meer te laten bewegen en sporten op een verantwoorde manier. Om dat
mogelijk te maken wil de overheid helpen bij een kwaliteitsvolle dienstverlening
op het gebied van ‘sportmedisch geschiktheidsonderzoek’, door een transparant
antidopingbeleid en met een goede letselpreventie.
Samen vechten voor een gezonde en schone sport
Het GES-decreet wil niet zozeer verplichtingen opleggen, wél inhoudelijk
stimuleren en omstandigheden creëren om gezond te kunnen sporten. Clubs,
federaties en andere betrokken partijen krijgen ademruimte en vrijheid om hun
eigen accenten te leggen.
Sporters hebben natuurlijk ook zelf een grote verantwoordelijkheid. Daarom juist is
het zo belangrijk dat ze over de juiste inzichten beschikken. De verschillende
sportorganisaties moeten zorgen voor toegankelijke, begrijpbare informatie, op
basis van de behoeften en het niveau van de sporters. De overheid draagt zelf ook
haar steentje bij met de volledig vernieuwde website Gezond sporten
(www.gezondsporten.be) en met de sensibiliseringscampagne ‘Ik sport slim’.
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