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Thema-avond 17 november 2020

Competitie tijdens de
Covid-19 pandemie:
kan dat, moet dat of
mag dat?
Door: Tessa Backhuijs, sportarts

Samenvatting
Competitiehervatting tijdens de coronapandemie geeft aanleiding tot dilemma’s en morele vragen
bij topsporters, maar ook bij hun artsen en andere leden van het begeleidingsteam. De vraag is hoe
sportbelangen ten opzichte van gezondheidsrisico’s afgewogen worden en wie verantwoordelijk is voor
de keuzes die hierin gemaakt worden.
De medisch ethische commissie organiseerde in november een thema-avond over bovenstaand
onderwerp. Een topatleet heeft tijdens sporthervatting te maken met sportieve motivatie, maar ook met
team- en sponsorbelangen en zelfs met zijn/haar maatschappelijke rol. In dit licht mag hij of zij autonoom
afwegen wel of niet deel te nemen aan een wedstrijd. Sportartsen hebben hierin een informerende rol.
Ze kunnen de sportbonden adviseren over de benodigde voorwaarden voor een veilige competitie.
Maar wat als aan de veiligheidsmaatregelen voor competitiehervatting niet voldaan is? Dit was het
ethische dilemma dat voorgelegd werd aan deelnemers. Hen werd gevraagd hun eigen beleving en
afweging in zo’n situatie te verwoorden. Na het delen hiervan kwam als belangrijke vraag op: sport gaat
door tijdens de pandemie, maar tegen welke prijs? Gedeelde besluitvorming hierover is bruikbaar in
topsport en het is aan topsport om tot een gezamenlijk besluit te komen. Algemene regelgeving baat
niet, want de uitkomst kan per situatie verschillend zijn.
Summary
Competition during the Corona pandemic leads to dilemmas and ethical questions for both athletes and
their team doctors / staff. The question is how sports interests equals to health risks? Who is responsible
for choices being made in this perspective?
The Dutch Medical Ethical Committee organised last November a webinar on above mentioned topic.
When an athlete considers to participate in a competition he or she needs to deal with sportive motivation,
team and sponsor interests and his or her position in the society. Is an autonomic decision possible in
this situation? Team physicians need to provide the team with all the information needed to make an
informed decision whether to participate. They need to advise organisers on safety precautions for a
Covid-proof competition.
But what if the competition doesn’t comply with the needed safety precautions? This was the ethical
dilemma participants were asked to discuss. Participants needed to address their considerations that
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influence their decision making process in this dilemma. After sharing these considerations participants
agreed that sport will always continue during a pandemic. The question is, at what costs?
Shared decision making is useful in top sport. At the same time it is top sport to come to a shared
decision. It is of utmost importance that the whole team agrees with the final decision. General rules are
not helpful in this dilemma, because each situation can have a different outcome.
Trefwoorden: SARS-Cov-19, topsport, competitiehervatting
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Inleiding
Sinds maart 2020 houdt de SARS-Cov-19 pandemie de (topsport)wereld in haar greep. Nu de
competities links en rechts weer worden hervat,
roept dat bij zowel de atleten, hun begeleiders als
bij sportartsen de nodige dilemma’s en morele
vragen op. Atleten willen niets liever dan in
wedstrijdverband presteren, ongeacht een
pandemie. De vraag daarbij is: kunnen sporters
zelf een keuze maken over veilige deelname aan
competitie of staan de commerciële belangen zo’n
autonome beslissing in de weg? Wat is daarin de
rol van zorgverleners, sportartsen of andere leden
van een medisch begeleidingsteam? Hoe wegen
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leven als mens en als topsporter heeft beïnvloed.
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