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Voor het eerst geeft het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) zijn atleten seksadvies tijdens én na de 

Olympische Spelen. ‘We raden onze atleten aan om geen onbeschermde seks te hebben tijdens de Spelen 

in Rio én tot zes maanden daarna.’ En dat om de verspreiding van het zikavirus tegen te gaan. 

‘De situatie rond het zikavirus is zó ernstig dat we ons aan de strengst mogelijke voorzorgen moeten 
houden. En dat we dus ook voor de eerste keer advies geven rond seksueel contact.’ Dat zegt Johan 
Bellemans, de medisch directeur van de Belgische delegatie op de komende Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro. ‘Wij raden iedereen van onze delegatie aan om geen onbeschermde seks te hebben tijdens de 
Spelen en ook niet tot een halfjaar erna. Daarmee volgen we het advies van het Amerikaanse Center for 
Disease Control and Prevention (CDC).’ 

Brazilië wordt geteisterd door het zikavirus, een infectie die veroorzaakt wordt door een beet van de 
tijgermug. Er zijn gevallen bekend van mannen die vrouwen hebben besmet door seksueel contact. En bij 
zwangere vrouwen kan de foetus door die besmetting misvormingen oplopen. Het gaat dan om 
‘microcefalie’: een te kleine schedel en hersenen, en ontwikkelingsachterstand. Er is nog geen remedie en 
geen vaccin voor. 

‘We vinden dat voorzichtigheid geboden is’, zegt Eddy De Smedt, de delegatieleider in Rio. ‘Vrouwen die 
zwanger zijn of op korte termijn zwanger willen worden, raden we af om mee te reizen naar Rio.’ 

Die strikte regels sturen ook de persoonlijke plannen van verschillende atleten grondig in de war. 
Zwemmer Pieter Timmers en zijn vriendin Elle De Leeuw wilden kort na de Spelen aan kinderen 
beginnen. ‘Dat zal dus de eerste zes maanden na de Spelen niet kunnen. Dat is wel lastig en jammer, 
maar uiteraard volgen we dat op. Misschien wachten we voor niets, maar het is beter om absoluut safe te 
zijn’, zegt Elle De Leeuw. 

Ze reist in augustus wél mee naar Rio. ‘Dat is al maanden zo gepland. Het zou ook geen verschil maken: 
als we aan kinderen zouden willen beginnen, moet Pieter – volgens de informatie die we nu hebben – 
sowieso wachten tot maart 2017, of ik deze zomer nu meega of niet.’ 
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Conservatief 

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen noemt de periode van zes maanden die 
het BOIC volgt, ‘conservatief’. 

‘Er is nog veel onbekend over de verspreiding van het virus en hoelang het in het bloed en het sperma 
aanwezig blijft’, zegt internist Ralph Huits. ‘Ons instituut heeft pas een test ontwikkeld die het virus met 
zekerheid kan vaststellen. Wij raden aan om bij terugkeer drie weken te wachten als zich geen 
symptomen voordoen. En daarna op consultatie te komen. Een week later is het resultaat bekend en 
kunnen we vaststellen of iemand een infectie heeft.’ 

Voor meer informatie over het ZIKA-virus 

klik op de nevenstaande afbeelding (Engels) 

 

  

 Voor Team Belgium nieuws over Lillehammer klik op afbeelding links 

  

 

 

Nieuw logo voor BOIC 

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité heeft een nieuw logo. Het logo belichaamt 

passie voor de atleet die ons land vertegenwoordigt op het hoogste niveau en staat tegelijk 

symbool voor solidariteit en verbondenheid. Deze nieuwe 'corporate identity' van het BOIC 

maakt deel uit van de weg naar de Olympische Spelen van Rio in 2016. Die werd op dinsdag 6 mei 

voorgesteld tijdens een persconferentie in nauwe samenwerking met het Verbond van Belgische 

Ondernemingen (VBO) in het kader van het project 'The Road to Rio'. Daar werd ook het nieuwe 

concept 'Team Belgium' voorgesteld. 'Team Belgium' wordt de merknaam voor alle communicatie 

van het BOIC. 

In het voortdurend veranderende sportlandschap speelt de grafische identiteit van een organisatie een steeds grotere 

rol. Het werd dan ook tijd om ons logo na 23 jaar trouwe dienst in een nieuw kleedje te steken, en bij uitbreiding onze 

volledige 'corporate identity'. 

Het gerenommeerde Belgische agentschap Hoet&Hoet begeleidde het traject dat leidde tot deze nieuwe visuele 

identiteit. Hoet&Hoet heeft op zijn palmares succesvolle projecten bij onder andere De Politie, Brussels Airlines, 

Sibelga en Belfius staan. Het Internationaal Olympisch Comité heeft het logo erkend als officiële logo van het BOIC. 

Het nieuwe logo breekt letterlijk uit zijn traditionele kader om de waarden van het olympisme nog beter uit te stralen. 

Het staat symbool voor een atleet die de Belgische vlag draagt als overwinningsteken. Het logo straalt een beeld uit 

van een België dat wint op internationaal niveau. 

Uiteraard krijgen ook de olympische ringen, symbool voor de olympische waarden als universaliteit, vrede, 

verbondenheid en uitmuntendheid, een centrale plaats. 

Op 12 november, tijdens de atletenstage in Lanzarote, lanceert het BOIC zijn nieuwe website WWW.TEAMBELGIUM.BE. 
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Deze website toont de inspanningen die Team Belgium dag na dag levert om te presteren op de Olympische Spelen van 

Rio in 2016. Team Belgium, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de atleten. Maar ook u als sportfederatie bent, net als 

de coaches, familie, fans en sponsors een onmisbare schakel op de ‘Road to Rio’. 

Hoe het verhaal van Team Belgium onderweg naar Rio er zal uitzien, bepalen niet wijzelf, maar u! Aan de hand van publieke 

berichten op Facebook, Twitter en Instagram van atleten, federaties en liga’s, partners … kan iedereen de weg naar Rio 

2016 op de voet volgen. 

Wij maken dagelijks een selectie uit de leukste en interessantste en meest inspirerende foto’s, video’s, links, 

commentaren en status updates. Uw sport krijgt ook een eigen profielpagina met links naar de website van de federatie 

en de liga’s. 

We moedigen u dus van harte aan om de dagelijkse inspanningen van uw federatie onderweg naar Rio te delen op uw 

(publieke) social media. We publiceren geen berichten afkomstig van profielpagina’s (Facebook) en private accounts 

(Twitter en Instagram). Mocht u feedback hebben bij bepaalde info of bij een bericht op de website, aarzel dan niet om 

ons te contacteren via feedback@olympic.be. 

Share the dream! 
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