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“Blij als we beter  
zijn dan in Rio”

België trok met 122 atleten naar de Olympische Spelen in Tokio en was daar-

mee vertegenwoordigd in 25 sporten. Dit was de meest omvangrijke groep 

sinds de spelen in Helsinki in 1952 toen het Belgische team 135 

atleten telde. Prof. dr. Bellemans, kniechirurg in ZOL, is 

hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal 

Comité. “"Het zou een enorm succes zijn als we met 

tien medailles naar huis kunnen gaan."”

We troffen prof. dr. Bellemans via zoom net voor zijn vertrek naar Tokio, 
tijdens een verplichte quarantaine. Een drukke periode voor hem 

waarin hij nog veel administratie moest afwerken, de afreis voor-
bereiden en hij nog drukke contacten had met atleten en hun 

coaches. “Ik heb vanmorgen al drie vragen binnengekregen van 
atleten die wat pijntjes hebben waarvoor we kort op de bal 

moeten spelen. In deze laatste fase zitten de atleten op de 
piek van hun belastingsintensiteit, waardoor ze allemaal 

wel wat pijn ervaren. Er mag nu echt niets meer mislopen 
want wie vlak voor het vertrek nog gekwetst raakt, komt 
in de problemen. Volgende week wanneer de tapering 
begint, zal het wat rustiger worden.” 

Welke impact heeft corona gehad op de voorberei-
ding van de atleten?
Prof. dr. Bellemans: “De impact was groot. Onze 
atleten zijn gevaccineerd in april, wat laat was in 
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vergelijking met atleten in competi-
tieve landen als de USA, de UK en de 
Oostbloklanden. Dit maakt dat we nog 
wat late besmettingen hadden. Boven-
dien hebben sommige atleten minder 
kunnen trainen omdat ze last hadden 
van nevenwerkingen van het vaccin. Dit 
zorgde gedurende enkele weken voor 
substantieel minder goede prestaties, 
zeker bij de hoge-intensiteitssporten 
als de 400 meter. Met nogal wat paniek 
en ‘arousal’ als gevolg, ook in de pers.” 

Hoe goed zijn jullie voorbereid op de 
competitie?
“Omdat er weinig wedstrijden ge-
weest zijn, weten we niet hoe sterk de 
tegenstand is uit landen als Australië, 
China en Nieuw-Zeeland. Enkel de EK’s 
en WK’s hebben plaatsgehad maar 
veel landen hebben zelfs daar niet aan 
deelgenomen. Daarbij komt dat onze 
atleten zich sowieso niet kunnen me-
ten met competitieve collega’s uit lan-
den die over grote teams beschikken. 
Gewoon omdat ze minder mogelijkheid 
hebben om te trainen met gelijkwaar-
dige peers. De kans om de tactische en 
strategische plannen af te stemmen en 
uit te testen, is er voor onze atleten dus 
nauwelijks geweest.”

Volgens Gracenote, 
die dit berekenen 
op basis van beschik-
bare data, hebben de 
Belgen kans op tien 
medailles? 
“Tien medailles zou een 
enorm succes zijn. Ik denk dat 
iedereen al heel blij is als we 
het beter doen dan in Rio (2016). 
De topsport in ons land heeft een 
positieve evolutie doorgemaakt sinds 
de spelen in Peking (2008) waardoor 
ons land toch meer een plaats begint 
in te nemen die compatibel is met onze 
status. We zijn een modern westers 
land waar de overheid goed voor haar 
bevolking zorgt en waarvan men kan 
verwachten dat de prestaties op sport-
niveau in verhouding zijn met de hiërar-
chie op wereldvlak. De laatste tien jaar 
neemt België meer en meer zijn plaats 
in op de internationale ladder. Hoe-
wel Nederland en de Scandinavische 
landen het nog steeds veel beter doen 
dan wij.” 

U heeft zich altijd ingezet voor een 
beter topsportbeleid in ons land?
“Dat is ook mijn taak als hoofdarts van 
het Belgisch Olympisch en Interfe-
deraal Comité (BOIC). Het BOIC is het 
orgaan dat voor alle sporttakken in ons 
land (behalve voor voetbal) het beleid 
mee stuurt, samen met de gemeen-
schappen. Zeker aan Vlaamse kant is er 
een kentering gekomen na de spelen 
in Peking omdat men zich gerealiseerd 
heeft dat het beter moest. Sinds toen 
is de trein vertrokken en het aantal 
medailles is elke keer opnieuw geste-
gen. We hopen die lijn nu te kunnen 
doortrekken. Het medisch topsport-
beleid is hierin een zeer belangrijke 
factor. Dit medisch beleid ontwikkelen 
en het goed laten functioneren is een 
belangrijke missie.”

Wat is uw opdracht tijdens de spelen?
“Ik hou me vooral bezig met het aan-
sturen van de groep. We hebben een 
grote, medische staf met 26 kinesisten 
en 8 artsen. Dit team moet super pro-
fessioneel, zeer deskundig en 24/7 ab-
soluut toegewijd zijn. Het zijn uiteraard 
de atleten en de coaches die moeten 

pres-
teren 
maar de 
dynamiek en 
de cultuur die de 
staf hanteert, straalt  
op hen af.” 

“Daarnaast moeten we omgaan met 
de typische uitdagingen van het 
moment. In Tokio is dat de verschrik-
kelijke hitte en het gedoe rond corona. 
De maatregelen die ons opgelegd 
worden, zijn rigoureus.” 

Ook voor de atleten zal de ervaring 
helemaal anders zijn. Contact hebben 
met andere atleten bijvoorbeeld 
wordt nu veel moeilijker…
“De spelen blijven in ruimte en tijd de 
plaats waar om de vier jaar alle spor-
ters ter wereld samenkomen om uit te 
maken wie de beste is. Dat is niet ver-
anderd maar het aspect verbroedering 
en kameraadschap is nu inderdaad wel 
gehypothekeerd. Ook in het Olympisch 
dorp gelden zeer strenge maatregelen. 
Maar de situatie blijft uniek. In de carri-
ère van een atleet zijn de Olympische 
Spelen een hoogtepunt. Atleten gaan 
om te presteren en ze worden steeds 
professioneler. Ze hebben geleerd om 
in deze coronatijden vooral te genieten 
van hun sportprestaties.” 

Wat verwacht u van deze spelen?
“Op elke olympiade wordt de lat hoger 
gelegd. Ook nu zal dat zo zijn. Rio was 
een van de eerste spelen waar de hit-
teproblematiek echt dominant was. Nu 
zie je dat alle landen, maar ook wij, veel 
beter geworden zijn in het omgaan met 

“Atleten gaan om 
te presteren en 

ze worden steeds 
professioneler. Ze 
hebben geleerd 

om in deze 
coronatijden vooral 
te genieten van hun 

sportprestaties.”  
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hitte. Ook op metabool vlak was er een 
hele vooruitgang. En ook het gebruik 
van ketonen als nieuwe energiebron 
deed toen zijn intrede.”

“We denken dat we goed voorbereid 
zijn maar de competitie zal zeer on-
voorspelbaar zijn omdat niemand weet 
wat de concurrentie de afgelopen twee 
jaar heeft gedaan en op welk niveau ze 
staan. Daarom ben ik er persoonlijk niet 
zo heel gerust in.”

Hoe kijkt u naar het aantreden van een 
transvrouw uit Nieuw-Zeeland bij het 
gewichtheffen? 
“Zeer bivalent. Ik twijfel eraan of dat 
een goede zaak is. Het is een beetje 
de doos van Pandora die geopend 
wordt. Zeker in deze specifieke situatie: 
het gaat om een gewichthefster die 
pas laat in transitie gegaan is en de 
positieve effecten van testosteron heel 
lang meegedragen heeft. We weten 
dat die effecten blijvend zijn. Het is 
niet aan mij om hier uitspraken over 
te doen maar ik denk dat dit voor de 
topsport een problematisch precedent 
is. Anderzijds is er de Zuid-Afrikaanse 
atlete Caster Semenya die niet toe-
gelaten wordt omdat ze van nature te 
hoge testosterongehaltes heeft terwijl 
er hier volgens mij wel argumenten 
pro zijn. Ik ben niet betrokken bij de 
beslissing van deze dossiers maar ik 
heb er wel mijn gedacht over en dat is 
niet unisono positief.” 

Wat verwacht u van de toekomst van 
de spelen?
“De genderproblematiek zal zeker 
en vast nog een issue worden. En op 
medisch vlak alles wat te maken heeft 
met prestatiebevordering die niet 
gebaseerd is op klassieke, fysische 
trainingsmodaliteiten.”

“Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan ‘ultra 
high altitude training’. Daarmee bedoel 
ik modaliteiten die extreme hoogten 
nabootsen. Er is geen plaats in de we-
reld waar je op 10.000 meter hoog kan 
verblijven maar artificieel kan men dit al 
zeer goed nabootsen. We weten dat er 
met hoogte- en drukkamers geëxpe-
rimenteerd wordt die het hematocriet 
doen stijgen hetgeen ongetwijfeld 
gunstig is voor duurprestaties.” 

“Ook op vlak van genetica en geneti-
sche selectie zijn er heel wat evoluties.” 

“Verder duiken er bij de zeer verfijn-
de dopingcontroles die almaar beter 
worden in toenemende mate verboden 
substanties op waarbij onduidelijk is 
of de atleet ze bewust heeft ingeno-
men dan wel via de consumptie van 
vleeswaren bijvoorbeeld. En dit kan ver 
gaan. Recent onderzoek van het water 
van een Canadees meer heeft met 
nieuwe analysetechnieken de aanwe-
zigheid van diuretica aangetoond, ook 
verboden in de sport.”

“Het ethisch correct en medisch veilig 
houden van de topsport is ook een 
vraagstuk dat in de komende jaren 
zeker zal leven.” 

Heeft u tijd om de wedstrijden ter 
plaatse te volgen?
“Ja, dat is ‘part of the job’. De filosofie 
is dat er bij iedere Belg die aantreedt 
iemand van de medische staf aanwezig 
is. Ik probeer zoveel mogelijk wedstrij-
den van Belgische atleten te volgen, 
zeker waar het advies van een ortho-
pedisch chirurg nodig is. Maar als ik tijd 
heb zal ik ook wedstrijden van andere 
atleten volgen omdat ik gefasci-
neerd ben door topsport. Ik 
wil zien wie de beste is 
of wie er wint.” 

Het ethisch correct en medisch 
veilig houden van de topsport is 

een vraagstuk dat in de komende 
jaren zeker zal leven.
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