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Richtlijnen en proces beschrijving medisch programma NTC en 

RTC Triathlon 

Achtergrond: 

In dit document staat de procesbeschrijving en de taakverdeling op (para)medisch 

gebied voor het NTC (talent) TeamNL selectie en de betrokken zorgverleners binnen de 

RTC opleidingsprogramma’s.  

 

Personeel: 

 

NTC (talent) TeamNL:  

Medisch coördinator: Jochen Cals 

Huisartsen: Jochen Cals, Sjoerd Hobma, Anouk Machielsen  

Sportartsen: Fred Hartgens (NTC)  

Fysiotherapie coördinator: Edwin Meulenberg (FysioQ)                  

Diëtist: Marja Ockeloen (NTC) 

Sportpsycholoog: Lars van der Eerden (NTC) 

Kracht: Tanja Sarenac (NTC) 

Mondzorg: Alexia Kliniek Echt, Richard Reinders (NTC, op afroep) 

RTC opleidingsprogramma:  

Sportartsen: Guido Vroemen (Paratri), Melanie Inklaar (Almere),  Frank Nusse 

(Alkmaar), CTO Eindhoven (RTC Brabant) Fred Hartgens (Sittard) 

Fysiotherapie: via Ilona Eversdijk (Almere), Jannes Damstra (Alkmaar), FysioQ (Sittard), 

fysiotherapie JongenvanOsta (Tilburg). 

De medische zorg voor weekend atleten en de RTC atleten in Almere, Alkmaar en 

Tilburg/Oosterhout valt onder hun eigen huisarts in de regio’s.  

 

Samenvatting proces binnen NTC: 

 

Ziekte of blessure: 

Wanneer een NTC atleet ziek of geblesseerd is zal hij/zij dit aangeven bij de coach. Het 

eerste aanspreekpunt voor de atleet en coach is in het algemeen de huisarts (Jochen 

Cals) in geval van ziekte of de fysiotherapeut (Edwin Meulenberg) in geval van blessure. 

De coach heeft ook de mogelijkheid de atleet direkt naar de sportarts te verwijzen. Een 

voorlopige diagnose wordt gemaakt en de atleet wordt direct behandeld, verwezen voor 

verder onderzoek, of verwezen naar een sportarts of andere specialist. De atleet wordt 

iedere 2 weken gezien (of gericht contact) door de huisarts of sportarts tot hij beter is. 

Indien de fysiotherapeut het eerste contact is voor een blessure, en er is binnen 2 weken 

geen harde diagnose met behandelplan, dan kijkt de huisarts/sportarts mee.   

 

Na iedere consultatie krijgt de coach van de atleet een kort voortgangsrapport van de 

behandelende arts of fysiotherapeut. De coördinator van het programma, Jochen Cals, 

wordt ingecopieerd bij alle correspondentie. 

 

Sportmedische keuring en monitoring: 

Fred Hartgens heeft de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse sportmedische 

onderzoeken en Sander Berk voor de inspanningstest. Voor het reguliere 

laboratoriumonderzoek kunnen atleten terecht in de huisartsenpraktijk, zodat alle 

bloedwaardes overzichtelijk in 1 labsysteem staan (Cyberlab Zuyderland Medisch 
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Centrum). Bij algemene bloedonderzoeken worden bepalingen gedaan die vastliggen in 

het NTC labprotocol. Op indicatie worden hieraan onderzoeken toegevoegd. Edwin 

Meulenberg en Tanja Sarenac zijn verantwoordelijk voor het jaarlijkse spierbalans 

onderzoek en fysieke screening, Marja Ockeloen voor de meting lichaamsamenstelling en 

voeding, Lars van der Eerder voor de psychologische assessment, en Bas de Bruin voor 

de dynamische voetmeting. De resultaten hiervan gaan naar de coaches, atleten, de 

huisartsenpraktijk (Jochen). 

 

Dispensatie geneesmiddelen: 

Indien sporters voor acute of chronische aandoeningen middelen gebruiken die op de 

dopinglijst voorkomen, dan coordineren Jochen Cals of Fred Hartgens het 

dispensatieverzoek via de Dopingautoriteit. Van deze aanvraag ontvangt de medisch 

coordinator en technisch directeur altijd een kopie.  

 

Overlegstructuur: 

Het begeleidingsteam heeft ieder kwartaal  een MDO (multidisciplinair overleg) in Sittard 

onder leiding van Jochen Cals. Bij deze meetings zijn bij voorkeur alle partijen aanwezig 

(coaches, fysieke trainster, diëtiste, psycholoog, sportarts(en), leefstijlcoach en 

technische directeur). Doel van het MDO is wederzijds leren en uitwisselen tussen 

coaches en begeleidingsteam door atleten ‘360 graden’  te bespreken. Atleten (gevestigd 

in Sittard) worden in volgorde besproken: kernploeg atleet, NTC opleidingsatleet, evt 

talenten. Elke casus kan potentieel leiden tot leerpunten en nieuwe werkafspraken. 

Geformuleerde actiepunten worden door coach met atleet opgenomen (coachgestuurd) 

en de actiepunten worden op volgend MDO geëvalueerd. Bij ‘ruis’ in het paramedisch 

proces of bij zaken die misliepen is MDO het platform om incidenten veilig te bespreken 

en evt verbeterpunten voor hele programma te formuleren. De notulen van het MDO zijn 

vertrouwelijk en worden enkel aan bovenstaande deelnemers van het MDO gestuurd. 

Het MDO is ook de bijeenkomst waar nieuwe informatie uit de verschillende NOC*NSF 

masterclasses (topsport artsen, psychologen, coaches) kan worden gedeeld.  

 

Randvoorwaarden, communicatie en afspraken: 

Het bovenstaande is geldig voor atleten van de kernploeg en opleidingsploeg, die in 

Sittard woonachtig zijn. De atleten zijn verplicht om zich in te schrijven bij de 

huisartsenpraktijk gedurende de tijd dat ze deel uit maken van het NTC.  

De atleten hebben middels de ondertekening van  de overkomst Atleet – Bond verklaard, 

dat de informatie van de consultaties met de arts of fysio gedeeld mag worden met het 

NTC begeleidingsteam. De adviezen van de hulpverleners wat betreft training en 

eventuele deelname aan wedstrijden verlopen altijd via de coach die daar dan in overleg 

met atleet een beslissing over maakt. Atleten kunnen altijd verzoeken de informatie van 

de consultatie vertrouwelijk te houden. Dat wordt te allen tijde gerespecteerd. 

 

Om privacy te waarborgen en om te zorgen voor effectieve uitwisseling van medische 

informatie vindt overleg van belangrijke acute medische zaken bij voorkeur live of 

telefonisch plaats (met coach of collega hulpverlener). Alle andere medische zaken 

worden via reguliere zorgmail verstuurd (patientenbrieven) of via e-mail 

gecommuniceerd. Bij e-mail communicatie worden zo weinig mogelijk mensen in cc 

gezet. De coach en medisch coordinator krijgen altijd bericht en kunnen eventuele 

verdere acties uitzetten.    

Jochen Cals / Adrie Berk  
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