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De eigenwijze visie van sportarts Kris Van der Mieren op topsport en zijn
beoefenaars

“Topsport is in het beste geval niet ongezond”

Sportarts Kris Van der Mieren ziet het als zijn missie om mensen bij te staan en te waarschuwen voor
sporten op hoog niveau. “Sporten in competitie bezorgt een mens continue stress. Het is belangrijk
genoeg rustpauzes in te lassen zodat het lichaam kan recupereren. Gebeurt dat niet, kunnen de gevolgen
desastreus zijn en tot lang na de carrière blijven nazinderen.”
Hoe draagt uw beroep bij aan topsport?
Kris Van der Mieren: “Als sportarts begeleid ik
atleten doorheen hun carrière. Soms zit er bij de
jeugd eens een toptalent bij dat doorgroeit tot
topsporter en zo rol je binnen in de wereld van de
topsport. Dat doe ik ondertussen al twintig jaar.”
Op welke manier begeleidt u de sporters?
Van der Mieren: “Dat gebeurt op twee manieren.
De sportende jeugd moet vaak een aantal attesten
en vergunningen voorleggen wanneer ze intensief
sporten. Als sportarts onderzoek en screen ik hun
lichaam om te zien of ze de desbetreffende sport
aankunnen.”
“Ten tweede kunnen sporters bij mij terecht om
blessures en allerhande te laten behandelen.”
In welk opzicht verschilt u van een gewone
huisarts?
Van der Mieren: “Een sportarts is een huisarts die
zich vooral bezighoudt met het begeleiden en
behandelen van sporters. De focus ligt hierbij dan
op de luchtwegen, hartonderzoek, het in het oog
houden van de veelvoorkomende blessures bij
sporters enzovoort.”
“Net zoals ik zijn de meeste
sportartsen
ook
huisarts
omdat
dat
bij
de
basisopleiding hoort. Ik vind
het een win-winsituatie om
beiden te zijn want de
gewone
‘huisartszaken’
blijven ook belangrijk.”

Sportarts Kris Van der Mieren: “Ik ben faliekant tegen
topsportscholen”
Van der Mieren: “Topsport is zeker en vast
helemaal niet gezond. Het is in het beste geval niet
ongezond, maar meestal is het dat wel. Dat komt
doordat topsport het lichaam tot het uiterste drijft en
dat betekent nooit iets goed. Het lichaam wordt
enorm op de proef gesteld en alles verslijt veel
sneller. Na de topsportcarrière zien we vaak dat
sporters moeten boeten.”
Wat is uw bijdrage om
topsport zo min mogelijk
ongezond te laten zijn?

“Vanaf het moment dat je met sport het
optimum overschrijdt, gaat het alleen
nog maar bergaf met ons lichaam en de
levensverwachting”

Ongezond sporten
Meestal ga je bij de dokter als je ziek bent of
lichamelijke problemen hebt. In welke mate is
topsport gezond voor het menselijk lichaam? Of
anders gesteld: Is topsport eigenlijk gezond?

Van der Mieren: “Afhankelijk
van de sport zijn er specifieke
gevaren waar een sportarts
attentie moet op doen.
Voetbal is bijvoorbeeld een
typische openketensport. Dat
wil zeggen dat er veel schokken bij te pas komen
door het lopen, het schoppen op een bal enz. Deze
soort bewegingen zijn zeer belastend voor de
spieren, pezen en het kraakbeen. Een voetballer
moet dus op die wijze benaderd worden zodat
genoemde onderdelen van het lichaam voldoende
beschermd zijn. Een van die manieren is zorgen dat
de voetballer zo weinig mogelijk cortisone gebruikt.
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In het milieu wordt dat vaak gedaan om de speler
toch speelklaar te krijgen omdat het verdooft. Maar
cortisone geneest niet, het breekt weefsels af en het
vertraagt het genezingsproces.”
“Bij
wielrennen
spreken
we
van
een
geslotenketenbeweging. Dat wil zeggen dat er veel
vloeiende bewegingen zijn zonder einde. Hiermee
worden de pezen niet zwaar belast, maar wel het
hart. Als arts kan je bij dit soort sporten preventief
het hart screenen op risicofactoren.”
“Iets wat bij alle sporten geldt, is zorgen dat de
sporter genoeg rust voorziet in zijn schema. Een
ander punt is er voor zorgen dat je als arts zoveel
mogelijk
het
dopinggebruik
probeert
te
ontmoedigen.”
Over doping gesproken: De visie van Eddy
Planckaert is dat het niet mogelijk is, en eigenlijk
ook niet nodig, om al die verboden middelen te
bannen uit de sport. Op die manier zouden de
koersen zoals bijvoorbeeld een Tour de France
niet meer spectaculair genoeg zijn voor het
publiek en de organisatie doordat de ritten en
koers worden ingekort enz. Deelt u die mening?
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hier een kans liggen. Mijn voorstel is bijvoorbeeld
een Ronde van de Wereld te maken waarbij in ieder
continent een rittenwedstrijd is van een week, zes
keer op een jaar. Op die manier geraakt de
internationale wielerunie het A.S.O. kwijt want dat is
ook maar een commercieel bedrijf dat enkel voor
zichzelf spreekt en zich heiliger waant dan de paus
als je in hun vaarwater komt.”

Fight or flight
Kan u kort beschrijven wat een menselijk
lichaam te verduren krijgt tijdens een intensieve
sportcarrière à la Eddy Planckaert?
Van der Mieren: “Het lichaam wordt zeer zwaar op
de proef gesteld en verslijt zeer snel. Een
topsportcarrière
is
eigenlijk
een
enorme
stressbeleving, zowel fysiek als mentaal. Stress
zorgt dat er heel wat hormonen vrijkomen in ons
lichaam die de prestatie bevorderen. Biologisch
gezien spreken we over een fight or flight -reactie.”

“Stel dat je over straat loopt en je ziet een
agressieve hond op je afkomen. Op zo een moment
komt het hormoon cortisol vrij en zorgt ervoor dat je
veel sneller kan weglopen van
Van der Mieren: “Iedereen
die hond dan dat je normaal
kan 200 km per dag rijden
zou kunnen. Maar stel dat je
met de fiets. Ik zie in mijn
iemand bij je hebt, een kindje,
“Een sportcarrière is één langgerekte
praktijk zelfs nog mensen van
met wie je niet kan weglopen
fight or flight –reactie, maar ons lichaam
zeventig jaar passeren die
van die hond, dan zal die
is daarvoor niet gemaakt”
dat doen. Een jonge, frisse
cortisol ervoor zorgen dat je
twintiger of dertiger moet dat
die hond te lijf gaat, ondanks
dus zeker ook kunnen. Wat
je angst. Volledig hetzelfde gebeurt bij een sporter
Eddy Planckaert bedoelt, is dat je dat natuurlijk niet
tijdens een wedstrijd. Een sportcarrière is eigenlijk
kan aan de ‘hardheid’ zoals vandaag. Het tempo
één langgerekte fight or flight -reactie. Alleen is ons
word je opgedrongen door het peloton en wanneer
lichaam niet gemaakt voor een continue fight or
er enkele kerels tussen zitten die op een artificiële
flight omdat het zo uitputtend is.”
manier het gemiddelde kunnen opdrijven, dan kom
je natuurlijk in de problemen. In normale
“Ons lichaam heeft rust nodig na een extreme
omstandigheden zal tijdens een rittenwedstrijd van
blootstelling aan stress. Daar moeten wij als arts
drie weken de fitste en sterkste persoon winnen.
attentie op doen, want de gevolgen kunnen
Hoogstwaarschijnlijk zal de gemiddelde snelheid
desastreus zijn en nog lange tijd blijven nazinderen.
wat lager liggen en daardoor de aankomst wat later
De meeste sporters weten dat wel, maar blijven toch
zijn. Het komt enkel minder goed uit voor de
vasthouden aan hun strakke schema. Ze hebben
televisiezenders, maar voor de rest zie ik het
hun vooropgestelde programma en als ze het niet
probleem niet.”
aankunnen, worden ze aanzien als slap en niet taai
genoeg.”
“Het wordt tijd dat alle moraalridders in de
sportwereld,
zoals
UCI
(Union
Cycliste
U heeft niet veel goeds te vertellen over sport.
Internationale), A.S.O. (Amaury Sport Organisation)
Meestal wordt sport veel positiever voorgesteld:
en Belgische Wielrennersbond, weten wat ze willen
Je kweekt spieren, je krijgt conditie, je verliest
en het consequent toepassen. De Tour rijden
vet enz. Maar u vat sport eerder samen als een
zonder doping is perfect mogelijk. Het is enkel puur
verslijtingsproces van het lichaam.
commercieel gezien nefast. Maar wil men eigenlijk
Van der Mieren: “Begrijp me niet verkeerd.
wel een Tour maken waarbij de ritten 25 procent
Bewegen is het beste wat je kan doen en er bestaat
korter zijn, minder cols bevat en maar tien dagen
geen enkel pilletje of middeltje dat daar tegenop
duurt bijvoorbeeld? Naar mijn gevoel laat de UCI

Fleur Asselman

Bachelorproef Journalistiek

kan. Iemand die sport, leeft langer. Maar dat geldt
alleen als je sport tot een bepaald optimum. Als je
aan een bepaalde intensiteit en hoeveelheid sport,
stijgt je levensverwachting. Vanaf het moment dat je
een climax overschrijdt, gaat het alleen maar bergaf
met ons lichaam en de levensverwachting. Dat is
wat topsporters doen en dat is helemaal niet
gezond. Lichamelijk wordt de sporter veel te zwaar
op de proef gesteld navenant wat ons lichaam
aankan.”

Psychopathische trekjes
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding werd
iedereen aangemoedigd om nog een tandje bij te
steken of nog wat langer vol te houden.
Ondanks de pijn en steken in het lichaam kon je
toch steeds nog wat verder lopen dan gedacht.
Dat soort lichamelijke alarmbellen voel je altijd
wanneer je iets probeert op te bouwen tijdens
het sporten, maar op welk moment moet je
beseffen dat je jouw grenzen niet meer mag
verleggen?
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Na de sportcarrière
Over Armstrong gesproken. Ondanks dat hij net
een carrière van zeven gele truien heeft
afgesloten, zien we hem nog verschijnen in het
nieuws met zijn marathons en triatlons. Is dat
een goede manier om verder te gaan na je
sportcarrière?
Van der Mieren: “Voor Armstrong is dat een goede
manier om zo goed mogelijk te blijven functioneren
en het past bij zijn zonet beschreven
persoonlijkheid. Zijn lichaam heeft die inspanning
nodig om met de stress kunnen om te gaan.
Anderzijds is hij een macho, een haantje die zich wil
blijven bewijzen.
“Een ideale manier om je leven terug op te pakken
na een topsportcarrière bestaat niet. Iedere sport en
iedere sporter is anders.”
Zijn er bepaalde afkickverschijnselen die u vaak
tegenkomt na een topsportcarrière?

Van der Mieren: “Wanneer het einde nadert, zie je
Van der Mieren: “Iets wat alle topsporters
de sporter in kwestie vaak
gemeenschappelijk hebben is
spartelen en panikeren. Ze
hun karakter. Ze hebben
willen nog niet stoppen en
allemaal een enorme drive en
proberen
hun
carrière
veel doorzettingsvermogen om
“Topsporters zijn abnormaal”
tevergeefs
te
rekken.
Nadien
de top te bereiken. Die wil valt
volgen
er
drie
fases:
Fase
één
in termen van persoonlijkheid
is
de
opluchtingsfase
waarbij
onder het type A. ‘Type Ade atleet het een verademing vindt om geen strak
mensen’ denken niet in termen van beperking. Ze
bewegings- en voedingsschema meer te hebben.
denken enkel ‘doorgaan tot ik erbij neerval’ en
Nadien volgt een periode waarin men met heimwee
negeren de signalen van vermoeidheid. Dat soort
terugdenkt aan de carrière en de bijhorende
gedrag zie je ook bij topmanagers en dergelijke.”
aandacht. In de laatste fase gaat men terug op zoek
naar stabiliteit voor de rest van hun leven. Het gaat
“Je hebt omgekeerd ook mensen die enkel denken
misschien niet bij iedereen op exact dezelfde
dat ze moe zijn en dan ook uren uitgeteld op de
manier, maar ze doorlopen wel allemaal die fases.”
zetel kunnen liggen. Een normale mens krijgt een
aantal signalen en respecteert die. Topsporters
doen dat niet.”
Topsporters zijn dus geen normale mensen,
volgens u?
Van der Mieren: “Dat klopt. (lacht) Topsporters zijn
abnormaal. In psychiatrisch opzicht heeft een halve
procent van de bevolking psychopathische
kenmerken. Bij de topsporters is dat al vijf procent.
Lance Armstrong is hiervan een voorbeeld.”
“Het is een kwestie van natuurlijke selectie, want
zo’n
psychopathische
trekken
maken
het
makkelijker om de top te bereiken. Dat soort
mensen trekt zich niets aan en voelt weinig
wroeging. Ze zien enkel hun einddoelen en zijn
zwaar machiavellistisch ingesteld. Het doel heiligt
de middelen.”

Raadt u het aan om in die derde fase nog bezig
te blijven met sport? Of is het beter om het
lichaam volledig met rust te laten?
Van der Mieren: “Het hart heeft meestal zeer zwaar
gewerkt en moest je het dan plots niet meer
belasten, is dat gevaarlijk. Ik zou iedereen aanraden
om achteraf bezig te blijven met sport en een detrainingsperiode in te lassen, met hier en daar een
prikkel. Nadien kunnen ze blijven sporten op het
niveau van het optimum, zonder die drang naar
presteren en winnen.”
Zijn er programma’s voorzien om die overgang
begeleid en soepeler te laten verlopen voor exsporters?
Van der Mieren: “In België is er niets voorzien,
alhoewel ik daar voorstander van ben. De vraag is
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natuurlijk wie zoiets wil organiseren, want eigenlijk
zijn ze, een beetje grof gesteld, niets meer waard en
brengen ze niets meer op.
Ex-gedetineerden zijn volgens velen ook niets
meer waard en maar een hoopje uitschot voor
de maatschappij. Zij worden wel begeleid in hun
‘tweede leven’.
Van der Mieren: “Dat is inderdaad een terechte
opmerking. In Nederland hebben ze het wel al
begrepen en vinden ze hun ex-atleten zeer
waardevol door al hun opgedane ervaring in het
buitenland. Via interim-bureaus kunnen ze speciale
opleidingen volgen om hun leven verder te zetten.
Spijtig dat die mentaliteit er nog niet is in ons land.”
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Begeleiding jongeren
Tegenwoordig is alles verbeterd: betere
sportoutfits, voedingssupplementen, betere
sportmateriaal,
betere
parcours,
betere
begeleiding enz. Ziet het lichaam nu minder af
dan pakweg 30 jaar geleden toen al die
verbeteringen er nog niet waren?
Van der Mieren: “Het is een mes dat aan twee
kanten snijdt. Bij het wielrennen zijn de verschillen
goed merkbaar, maar of dat nu ook per se een
verbetering te noemen is…”

“Vroeger paste de sporter zich aan aan het
materiaal, de weersomstandigheden, het eten enz.
Was het koud en nat buiten, dan bleef je binnen op
Op uw website heeft u het over het
de rollen trainen. Aangezien die rollen zo
sportvermoeidheidssyndroom of SVS. In welke
onpraktisch waren en er nog geen zeemveloutfits
mate komt dit voor bij ex-topatleten?
bestonden zoals nu, kon je daar maximum twee uur
op blijven zitten. Met andere woorden, vroeger was
Van der Mieren: “SVS is iets wat ik vaak tegenkom,
het materiaal misschien niet zo super, maar dat
maar niet alleen bij ex-sporters. Het syndroom
zorgde ervoor dat er genoeg rustperiodes werden
maakt je wel een ex-sporter. Die continue fight en
ingelast. Vandaag sport een
flight -reactie waar we het
sporter een heel jaar door en
daarnet over hadden is
gunt zichzelf en zijn lichaam
desastreus voor het lichaam
amper nog iets van rust.
“Ik denk dat het lichaam van een sporter
en op een bepaald moment
Misschien
een
beetje
van dertig jaar geleden beter verzorgd
lukt het gewoon niet meer.
contradictorisch,
maar
ik
was en dus minder afzag dan een
De uitwerking is fysiek, maar
denk
dat
het
lichaam
van
sportlichaam vandaag”
eigenlijk is het een mentale
een sporter van dertig jaar
druppel, of zeg maar scheut,
geleden beter verzorgd was
die
de
emmer
doet
en dus minder afzag dan een
overlopen. Het is als een band die leegloopt, alle
sportlichaam vandaag. Rust is en blijft het
energie stroomt weg en het enige wat overblijft, is
belangrijkste voor een lichaam dat zo onder druk
mentale en fysieke uitputting.”
gezet wordt tijdens het sporten.”
“Je kan het vergelijken met studenten. Wanneer de
examens in aantocht zijn, zetten de studenten alles
op alles voor de komende maand of twee maanden.
Het lichaam beseft dat en onderhoudt alles, houdt je
immuniteit op peil. Na die intensieve, stressvolle
periode breekt een periode van rust aan en dan
gaat het lichaam over in een recuperatiefase. Soms
uit zich dat in ziek worden of migraine. Maar dat is
een perfect normale reactie van een lichaam dat
begint af te kicken en te herstellen.”
“Nu, in een normaal vermoeidheidsproces voelt een
normale mens zich al na een paar dagen terug in
orde en zijn de batterijen terug opgeladen. Bij
mensen die aan SVS lijden zijn de batterijen
gewoon kapot doordat ze te ver gedreven zijn. In
sommige gevallen duurt het maanden of zelfs jaren
vooraleer het lichaam gerecupereerd is. Het herstelt
zich spontaan, maar het heeft tijd nodig. Iets wat het
lichaam ervoor niet had door de non-stop
stressbeleving.”

Ook de begeleiding van jongeren in de
zogenaamde topsportscholen kent een enorme
boost. Daar krijgen ze zowel een gewone
opleiding als begeleiding bij een sport naar
keuze. Vindt u dat een goede evolutie?
Van der Mieren: “Totaal niet. Ik ben zelfs faliekant
tegen de topsportscholen. De kans dat een kind dat
normaal niet in de topsportwereld terechtkomt het
wel via zo een school kan doen, is volgens mij klein.
Ik vraag mij ook echt af wat het zwaarste
doorweegt: de uiteindelijke topsporters die
gecreëerd zijn in zo’n school of de topsporters die
het hadden kunnen maken maar daar de nek
omgewrongen zijn. Er wordt zo veel druk gelegd op
die kinderen en er worden zulke grote
verwachtingen gecreëerd. Het lijkt mij niet gezond
om jongeren al zo vroeg zo competitief bezig te
laten zijn.”
“Een tweede opmerking is, als die jongeren er niet
in slagen om tot in de wereld van de topsport te
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geraken, dan hebben ze maar een halve opleiding
genoten. Je ontneemt dus de kinderen een kans op
een degelijke opleiding. Toch een noemenswaardig
nadeel van die soort scholen.
Wat stelt u dan voor? Geen sportscholen?
Van der Mieren: “Ik denk dat zo’n soort scholen
hun energie veel beter zouden kunnen steken in
een breed sportkader zodat de jongeren zich in alle
sporttakken en –disciplines kunnen ontwikkelen. Op
latere leeftijd kunnen ze zich dan specialiseren. Een
beetje zoals het Italiaanse systeem.”
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