
HET DIKSTE NUMMER
:

VAI: !IET JAAR

Train lilnfruaflm.
loop snel

NEDERLAND & BELGIE

I4AANDBL,AD 1 JULI AUGUSTUS 2OIS 1 €6,99

Naarhet einde
vande wereld,

r*dst
*&:
tt**,8
:*sii

De beste
oorties

HOE GROENER
HOE BETER
DE BESTE LOOPOMGEVING

i:..r: 'lLH

&

.von
het

&

TOPATLETE
LIEKE KTAVER

\o Vii-ii,irc r"- i*
E? in een relaxte mood

&. .q

*ffiir '

; lllllt[lttllllilUlllltlll rirfifirilfl



CEZONDHEID



- 

Onder del.l5. Zo snei wilde Arthur Fonville, een jonge student medicijnen
aan de UrA, in 2014 tijdens de Dam tot Damloop zijn 10 mijl lopen. Het lukte. Ster-
ker: hij u.as met 1.13 ruim twee minuten sneller. Maar bij de finish zakte Arthur (z+)
in elkaar. Hij had een hitteberoerte, zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot
42,6 graden. Ze hebben hem nog geprobeerd te koeien met sponzen en koelpacks,
maar zijn lijf had geen schijn van kans. 'Onze Arthur is ter plekke overleden', zegt
zijn vader Joost (64) nu, vijf jaarlaler,inzijn woonplaats in Hilversum. 'Hij is nog
wei per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Vanuit daar kregen mijn vrouw
en ik een telefoontje. Arthur was onwel geworden. Ergens, diep van binnen, weet je
dan: dit is niet goed. Maar je houdt hoop. Onwel, onwel... Wat is onwel? We wisten
datArthur een drukke week had gehad, weinighad geslapen de afgelopen nachten.
Misschien was-ie gewoon even niet goed geworden.' Maar in het ziekenhuis kregen
Joost en zijn vrouw het slechtste bericht datje als ouder kan horen. Even is Joost
stil. Dan: Alles zakt onder je vandaan.'

Nog nooit eerder had Joost Fonville, zelf ook een fervent hardloper en oud-deel-
nemer van de Dam tot Damloop, van een hitteberoerte gehoord. En ook nog nooit
eerder was het door zijn hoofd geschoten dat hardlopen dodelijk kon zijn. 'Ik was
nooit ongerust over Arthur. Hij was fit en sterk. Hij deed mee aan hardloopwedstrij-
den met een team van de UvA, maar hij stond net zo enthousiast op het hockeyveld.'-
Geen reden tot zorgen, dacht vader Joost dus altijd. En d6t is nou juist de valkuil van
een hitteberoerte, zegt hij nu: mensen kennen het niet, mensen weten niet wat het
inhoudt en wat de symptomen zijn. Als er iemand overlijdt tijdens een marathon,
ofeen anderhardloopevenement, danhoorje al snel:'Hij zal wel een aangeboren
hartafwijking hebben gehad'. Het is ook over onze Arthu r gezegd. Dat deed zeer,

dat mensen zoiets zomaar roepen. Arthur was een kerngez.oqde pf"Ag,l$.yr

ielaiad+sd**Goin.l*itte roerte overkomt de fitsten.' ' 
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In rie trIereirigde Stalerl lirorden de krrelbnilen a} jalen - rlet s'Llcces - geirruikt. H,en ran cie

*iinstichreri ]xierirr:n is profe ssor Dougias Casavan c1e Universiteit i'an Connecticut. Sinds
hij oi: zestier:l;lrige leeftiid terilau\lrernood een hitteberor.rte overleefde, heeft hij er zijn
ler.+rsrrel* - ell speci;rlirme - varl gerlla*kt. Zijn r'",aarschur,l,ing: de hitteberoel'te staat in
r.1e top 3 van doodsoorzaken van cverlijden tijdens het sporten en trairringen van railitai-
ren. Zijn advies: cool first, t:'anslJort second.. Agressief, rigoureus koelen noernen experts
dat" Des te sneiler en kouder, des te beter. trn l{ederland gelreurt dat nu nog te weinig, ste}t
Hopman. 'Het begrip groeit hier traag. Het is voor medisch personeel heel rnoeilijk om
een bewustetroze hardloper in een bad te leggen, in plaats van meteen naar het ziekenhuis
te brengen" Vooral als er binnen een paar meter afstand een ambulance beschikbaar is.'
Bovendien wordt er nu vooral veel gekoeld met icepacks en natte doeken onder bijvoor-
beeld de oksels, in de lies en in de nek. Hopman: 'Veel organisaties en hardlopers denken
dat dat genoeg is, maar een koelbad is veel beter.'

OfArthur nog had geleefd na het gebruik r.an het koelbad, weet vader Joost niet. Vooral
omdat hij ter plekke stierf: het -eing zo snel. 'Maar daar wil ik ook niet te veel over na-
denken. Ik kijk naar de toekor.r.rst. ik rril r'oorkomen dat er nog meer jonge, fitte zonen en
dochters overlijden tijdens zo'n spsr1p1g51n1is.' En daarvoor moet er een knop om, stellen
Hopman en Fonville. In die opr':rt:in-c - of noem het gerust een missie * vonden ze eikaar
en startten ze in 2017 een rr'erkgroep. s:rnen met hardlooporganisator Le Champion (die

onder andere de Dam tot Dalnlo,ri. .-.:-laniseert), de Atletiekunie en het Rode Kruis. Er ligt
nu een medisch protocol bij de \e;e:'1,..::rlse r.ereniging van Spoedeisende Hulp ter vast-
stelling.Hetprotocoliseen:ian,,':::-.:o"rhetbestaandeprotocolvoorbehandelingvan
hitteberoertes en beschrijft .ie a.:..:. -:e.:rg door onderdompeiing in een koelbad. Voordat
de persoon in het koelbad kan ri i: j.:. : -::ndeld, moeten de symptomen goed ."vorden

herkend, de diagnose u,orde: _.;s:.- -. ;rr :loet er een begeleidend arts bij zijn als de (vaak

bewusteioze of verwarde) deer:.:-.: ::-, ::er koelbad wordt gelegd. Hopmanr 'Je kan niet
zonder medische kennis iem:.:.: : - :-.::: :: ijskoud water leggen. De hartslag en lichaam-
stemperatuurrnoetengoed::. j::::- :.1engehouden.'Hetprotocolkanalshouvast
dienenvoor de rnedische zo:i. =. .-
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,;@rdt gekdkon nqqr. di lucht-
temperctuur, moor riok noqr de
luchtvo(htigheid, de gemiddel-
de strolingstemperotuur en de
luchtstroomsnelheid. Vol gens
Joost Fonville gebruikt een goed
voorbereide hordloper - moor
voorol ook de orgonisotor
de hittekoortvon Nederlond
(hi!!gly[g11!) 

""ordot 
de

loop begint. Dooropwordt de
voorspelde WBGT ofgebeeld.
Als deWBGTtot15 groden is,
kon er gewoon gesport worden,
bij een hogereWGBT moet er
rekening gehouden worden
meteen toenemende kons op
overuerhitting. Mootregelen
en qlternotieve scenorio's (denk
oon extro dronkposten, extro
zorgcopociteit, storten op een
ondere tijd, stoppenvon de
tijdregistrotie, inkorten von het
porcours, tot zelfs ofgelosten
von het evenement) moeten don
ovemogen worden. Andere
extrinsieke foctoren die invloed
kunnen hebben opeen hitteber-
oerte zijn kleding, groepsdruk,
teweinig rustpunten en tewein-
ig vochtvooren tijdens de run.

Vook
denkje bij

oververhittinq
oon iemond

Conclusie: vooral aan het einde., Aanhst begirltc
sprake van oververhitting, dan moet het lijf"og 6 gunil;
men. Aan het eind zijn die koelbaden nodig., Daarom wacht
de organisatie 'met smart, op support voor het protocol.
'Hopelijk v66r juni', zegt Mijaer*i.yt . De organisatie geeft
aan het koelbad niet te gebruiken als het protocol nog niet
door de Vereniging van Spoedeisende Artsen is onder-
streept. 'We willen het professioneel aanpakken en niet
zomaar wat doer.r.' Mijderwijk wijst erop dat voor de inzet
van koelbaden bij er.enementen in Amsterdam, een goed-
gekeurd medisch protocol tot nu toe een voorwaarde is van

met een heel 9;.,9:::"*":dige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio

(GHOR). 'En daarmee feitelijk ook van de gemeente die ons
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Moor iuist ols
i^*^^11 Ll^^l- Br.; de Venloop u.as r-orig jaar een koelbad_primeur. En ookiemontbleek;l j:l:1':;:,J:ili:i#IffiTJ,*l;ll*:n"":::

iS mOet ie lijk gemaakt door de lobbf van Joost Fonville. of hij dan

o p p o s s eh' H :H H: I l'i: 1?il,'*:U"ffi:T: :ll;:: fi l: I,"
opdracht on.r de heatstroke blijvend onder de aandacht te
brengen.' Dus daarom gaat hij, samen met de werkgroep,
door. Tot het koelbad onderdeel van de zorgketen is, en de
juiste r-oorlichiinq. p.rps1.sn1is en zorg onlosmakelijk zijn
verbonden aan alle 1-rardloopevenementen in Nederland.
Dan heett Joost for.rviile de denkbeeldige woorden van
zijn zoar. - .i:i regeien we dat toch gewoon, pap, _
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