Persbericht:

Mensana erkend als Vlaams
sportkeuringscentrum
SIJSELE - Vlaams minister Bert Anciaux heeft Mensana, gevestigd op de campus van AZ Alma te Sijsele,
erkend als één van de zes keuringscentra voor medisch verantwoorde sportbeoefening. Mensana is het
enige West-Vlaamse centrum dat deze erkenning ontving. De erkenning loopt tot 31 december 2011.
‘Een keuringscentrum voor medisch verantwoorde sportbeoefening mag de testen van topsporters,
topsportbeloftes en leerlingen van topsportscholen afnemen’, legt coördinator Christophe Maes uit. ‘Deze
sportmedische keuringen, uitgevoerd in een erkend keuringscentrum, worden door de overheid betaald.
Slechts zes centra in Vlaanderen mogen voortaan deze keuringen uitvoeren, Mensana is één daarvan.’
Mensana zit alvast in goed gezelschap, want de andere vijf centra zijn het Brussels laboratorium voor
inspanning en topsport (BLITS-VUB), het Sportmedisch Adviescentrum Heverlee, het Centrum voor
sportgeneeskunde (UZ Gent), Athlete’s Care Antwerpen en UZA Sports Edegem.
‘Bij de toekenning van deze erkenning is de minister niet over één nacht ijs gegaan’, onderstreept dr.
Stefaan Poriau. ‘Er waren verschillende criteria waaraan Mensana moest voldoen, niet alleen op
technisch, organisatorisch en personeelsvlak, maar ook op vlak van samenwerking. Mensana heeft
samenwerkingsovereenkomsten met 2 universiteiten: het Centrum voor sportgeneeskunde (UZ Gent) en
BLITS (VUB), alsook met de Topsportschool Gent en de Vlaamse Atletiekliga.’
De erkenning als keuringscentrum voor medisch verantwoorde sportbeoefening is voor Mensana een echte
stimulans. Christophe Maes: ‘Zo’n label mag je niet onderschatten: het is de bevestiging dat we met het
ganse team, zowel van Mensana als van het AZ Alma, iets moois gerealiseerd hebben. Voor de sporter en
bezoeker van Mensana geeft dit vertrouwen, en bij contractbesprekingen is dit label een absolute
meerwaarde.’
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