
“Voetballen met een defibrillator 
zou verboden moeten worden”
Halverwege de maand oktober kon N.E.C.-speler 

Evander Sno weer tevreden de pers te woord staan. 

Twee weken eerder moest hij tijdens de wedstrijd tegen 

Feyenoord na hartritmestoornissen het veld verlaten, 

een volle Kuip geschrokken achterlatend. Hij kondigde 

aan weer te gaan voetballen; de defibrillator die hij al 

bijna twee jaar draagt, biedt voldoende bescherming. 

Een dag na de persconferentie van Sno maakte Johan 

Versluis, voetballer van FC Dordrecht, bekend dat hij per 

direct een punt achter zijn loopbaan zet, omdat bij hem 

een hartafwijking is geconstateerd. Had Evander Sno 

dezelfde keuze moeten maken? Moet het spelen met 

een icd, een defibrillator, verboden worden?

Door Mark van der Heijden

Pierre van Hooijdonk, oud-
voetballer, op 30 september 
in NOS Studio Voetbal
“Ik had het gelijk door dat het weer 
iets met zijn hart was. En het hele 
stadion had dat heel snel in de gaten. 
Het was echt angstig stil. Ik zou bijna 
zeggen: ‘Stop met voetbal.’ Ondanks 
het feit dat-ie met zo’n apparaatje 
loopt, is het heel erg angstig voor 
iedereen die erbij betrokken is.”

Evander Sno, lijdend 
voorwerp in deze discussie
“Ik begrijp de reacties, maar heb 
me wel gestoord aan de beeld-
vorming. Ik was dan ook niet blij 
met conclusies die zijn getrok-
ken en die niet juist waren. Wat 
er gebeurde, is dat ik onwel werd 
en dat ik op mijn hurken ben gaan 

zitten. Vervolgens ben ik gewoon 
zelf van het veld gelopen. Daarna 
heb ik eigenlijk niets meer gevoeld, 
ook geen pijn. Vervolgens ben ik in 
het ziekenhuis uitgebreid gecon-
troleerd en bleek het een hartrit-
mestoornis te zijn geweest.”

Anthony van Loo, speler van 
KV Mechelen, speelt sinds 
2008 met een defibrillator
“Er was bij mij ook veel commotie. 
Ik ben de enige speler in België die 
speelt met een defibrillator. Er zijn 
altijd mensen tegen: ‘Denk aan uw 
gezondheid, Anthony.’ Ik heb toen 
de raad van één persoon opge-
volgd, en dat is mijn specialist.”

Arthur Wilde, specialist 
hartritmestoornissen AMC 
Amsterdam
“Mijn standpunt is dat een sporter 

met een icd met twee dingen reke-
ning moet houden. Het eerste is 
de onderliggende ziekte. Als die 
erger wordt door op topniveau te 
sporten, vind ik dat onverstandig. 
Maar er zijn ook ziekten waarbij 
je weet dat er een keer een hart-
ritmestoornis kan optreden, maar 
waarbij de kans dat dit gebeurt niet 
veel groter of kleiner wordt door 
veel te sporten. Dan vind ik dat je 
wel mag sporten, mits je met die 
sport niet andere mensen in gevaar 
brengt. Als je wielrenner bent en 
je een schok krijgt op het moment 
dat je aan het sprinten bent met 
honderd man om je heen, breng je 

iedereen in gevaar. Dat vind ik dus 
uit den boze.”

Anthony van Loo
“Nadat ik de eerste keer een hart-
stilstand kreeg, had ik het men-
taal moeilijk. Ga je door of stop 
je? Uiteindelijk is het simpel: je 
moet naar je specialist en luistert 
naar wat hij zegt. Daarna moet 
je luisteren naar je eigen lichaam 
en een eigen beslissing nemen. 
Mijn specialist heeft me bètablok-
kers voorgeschreven die ik voor 
een inspanning moet nemen. 
Sindsdien heb ik er nooit meer last 
van gehad.”

welles/nietes
Arthur Wilde
“Als er een snelle hartritmestoor-
nis optreedt, gaat het hart min-
der efficiënt werken. Naarmate de 
stoornis sneller is of meer onge-
controleerd, kan er een situatie 
ontstaan waarbij het hart effectief 
stilstaat. Dan spreek je van een 
hartstilstand, veroorzaakt door 
een hartritmestoornis. De defi-
brillator brengt het hartritme weer 
terug naar normaal. Niets is hon-
derd procent zeker in het leven, 
maar dit is het maximale dat je 
kan doen.”

Evander Sno
“Ik heb geen moment aan stop-
pen gedacht. Dat bepaal je ook niet 
zelf. Als de doktoren zeggen dat je 
niet meer kunt spelen, heb je niets 
te vertellen en is het afgelopen. 
Gelukkig is dat niet het geval.”

Anthony van Loo
“Vrienden, de club, supporters; ze 
stonden allemaal achter me. Dat 
heb je nodig om toch die keuze te 
maken. Ik heb geen spijt gehad van 
mijn keuze en zal er ook nooit spijt 
van krijgen. Ik heb de defibrillator 
een keer nodig gehad en het heeft 
mijn leven gered. Ik vertrouw er 
volledig op.”

Evander Sno
“Ik ben erg blij met alle reacties en 
het meeleven van iedereen, maar 
wil me nu weer richten op het 
voetbal. Ik heb geen enkele angst, 
ik denk er niet over na en doe 
gewoon mijn werk, net als altijd. 
Ik hoop alleen dat het nooit meer 
gebeurt, maar dat weet je nooit, dat 
is onbekend.” 

Mark van der Heijden is freelancejournalist.

Door Ineke Donkervoort

“Sport is machtig om te doen 
en prachtig om naar te kij-
ken” is een uitspraak die Erica 
Terpstra, een van onze natio-
nale sporticonen, vaak gebruikt. 
Hoe waar dat is, werd afgelo-
pen zomer bewezen door Epke, 
Marianne, Dorian, Ranomi en 
de hockeyteams.
Enkele maanden later komen 
ook verhalen over de zwarte 
kant van de topsport naar 
boven. Zo leek het vóór de 
Spelen tussen veel teams en 
hun coaches koek en ei, maar 
dat bleek in werkelijkheid tegen 
te vallen. Door de druk van de 
Spelen en de wens van elke 
sporter daar te zijn, bleven irri-
taties en klachten echter bin-
nenskamers. Neem de lichte 
vier zonder stuurman. Voor de 
Spelen werd het beeld opge-
houden van een bijzonder hecht 
roeiteam met bijpassende coach. 
Later bleek uit interviews dat 
er minder eensgezindheid was 
dan gedacht en dat de coach op 
een aantal punten gezag miste. 

In Canada leidde het ontslag van 
de coach van de heren acht die zil-
ver haalde in Londen tot felle dis-
cussies op internet. Er werd kritiek 
geuit op zijn harde trainingsme-
thoden en selectiebeleid, die geleid 
zouden hebben tot zwaar bescha-
digde topsporters. In Nederland 
speelde de vraag wat acceptabel 
is in training, coaching en selec-
tie de laatste jaren vooral ten aan-
zien van de turnbond.
Topsport is prachtig, maar wat 
is een gezonde topsportcultuur? 
Hoeveel druk mag je op de indi-
viduele sporter of het groepspro-
ces van een team zetten?
Topsport betekent ook dat jaren-
lang alles in het teken wordt 
gezet van de sport. En als er suc-
ces is of hoop op succes, dan is er 
ook aanzien. In aanloop naar de 
Spelen verschenen een paar prach-
tige boeken over de weg naar dat 
doel (London Calling, Olympisme – 
Over bloed, zweet en tranen). Over 
de keerzijde verscheen in 2010 het 
boek Overwonnen, waarin twaalf 

topsporters geïnterviewd wer-
den over het zwarte gat waarin 
zij terechtkwamen na hun top-
sportcarrière. Wanneer is topsport 
eigenlijk de moeite waard?
Die vraag is nog actueler na publi-
catie van het USADA-rapport 
over dopinggebruik door Lance 
Armstrong en zijn ploeg. In feite 
lijkt de hele wielersport verziekt 
door doping. Renners, ploeglei-
ders, sponsors, journalisten – alle-
maal deden ze mee het rookgordijn 
op te houden. Geld en het zoge-
naamde belang van de sport ver-
leidden velen ertoe grenzen over 
te gaan die in een integere wereld 
onacceptabel zijn. Wat is het effect 
op de belangstelling voor de sport 
als toeschouwers en fans besef-
fen dat zij voor de gek gehouden 
zijn? Presteerde Sky, de ploeg van 
Tourwinnaar Bradley Wiggins, dit 
seizoen zo goed door een uitgeba-
lanceerde trainingsmethode of was 
er een andere oorzaak?
Wie voor goud gaat, kan niet 
zonder sponsors. Er zijn prima 

bedrijven die de sport gebruiken 
om hun imago te versterken en 
klanten aan zich te binden: win-
win. Er zijn echter ook minder 
degelijke bedrijven die de sport 
gebruiken om een hogere status 
te bereiken. Na verloop van tijd 
zijn ze toch minder betrouwbaar 
dan we op basis van hun inspan-
ning voor de sport dachten. DSB, 
EuroCommerce en Phanos: inmid-
dels allemaal failliet.
Een ander fenomeen is match fixing: 
wedstrijden verkopen opdat gok-
kers geld kunnen verdienen. Werd 
in begin van het jaar nog gewezen 
naar Chinese en Oost-Europese 
voetballers, na de zomer werden 
leden van het Franse handbal-
team, in Londen winnaars van het 
goud, verhoord voor dit vergrijp, 
dat ervoor zorgde dat familie en 
vrienden geld konden verdienen. 
Behouden we onze belangstelling 
voor topsport als wij ons dit soort 
praktijken realiseren?
In 1981 was ik een beginnend 
beleidsmedewerker bij de direc-
tie Sport van het Ministerie 
van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, en schreef 
ik een stuk over de noodzaak en 
het belang van de sport om zich 
aan de (belasting)regels te hou-
den. Dat stuk heeft de toenmalige 
bewindspersoon niet gehaald en 
verdween in een la. De afgelopen 

twintig jaar is de relatie tussen 
sport en overheid bijna symbi-
otisch geworden. De sport heeft 
de overheid nodig. Op het vlak 
van accommodaties draagt de 
overheid meer bij dan alle spon-
sors tezamen. NOC*NSF zegt bij 
voortduring dat sport bij uitstek 
geschikt is om voor de overheid 
belangrijk beleid te realiseren 
(het verbeteren van het imago 
van Nederland, en het bevor-
deren van het ontwikkelen 
van talent). Je kunt niet langdu-
rig de hand bijten die je voedt. 
Dus: als de sportsector tegen 
die overheid aan wil kruipen, 
dan hoort daar ook de accepta-
tie van maatschappelijke regels 
bij, zoals integriteit, en duide-
lijke normen over wat in trai-
ning acceptabel is. Als we die 
discussie niet voeren, bladdert 
het adagium “Sport is machtig 
om te doen en prachtig te om te 
zien” richting Rio verder af. 

Ineke Donkervoort is ex-topsporter, 
sportbestuurder, organisatiedeskundige 
en eigenaar van ID management & advies 
(www.idmanagementenadvies.nl).

De zwarte kant van de sport

Als de sportsector tegen de overheid 
aan wil kruipen, dan hoort daar ook 
de acceptatie van maatschappelijke 
regels bij
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