MEDISCHE COMMISSIE
Wat zijn de taken van de Medische Commissie?
De Medische Commissie (MC) denkt mee en informeert het bondsbestuur en het
bondsbureau over medische onderwerpen waar aandacht voor gevraagd dient te worden.
De MC geeft advies binnen alle aandachtsgebieden van de Taekwondo Bond Nederland
(TBN) en zorgt voor voorlichting aan betrokken clubs, officials en sporters.
De MC is betrokken bij het opstellen van de nationale medische code in conformiteit met de
Medical Code van het Internationaal Olympisch Comité en de Medical Code van World
Taekwondo (WT).
De MC functioneert in overleg met de organisatie eventueel als of ziet in overleg met de
organisatie eventueel toe op het medische team op de nationale kampioenschappen van de
TBN en op door de TBN georganiseerde WT recognized open kampioenschappen.
De MC ondersteunt in samenwerking met de nationale doping autoriteit en NOC*NSF de
strijd tegen doping.
De MC ondersteunt en begeleidt in voorkomende gevallen en in overleg met het
bondsbureau de nationale teams.
De MC rapporteert richting bondsbestuur en indien gewenst overkoepelende instanties
(World Taekwondo, European Taekwondo Union) over haar voorlichtings-, administratieve
en medische activiteiten.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Medische Commissie?
De TBN voert beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde en veilige manier van
sporten, gedacht moet worden aan fysiek, anti – doping en voeding, blessurepreventie en
levert een bijdrage voor de juiste behandelingen bij blessures, met name bij de nationale- en
regionale selecties. De MC adviseert de TBN inzake het te voeren sportmedische beleid.

Medische Commissie Taekwondo Bond Nederland
De leden zitten vanuit hun expertise in de medische commissie van de Taekwondo Bond
Nederland, hebben periodiek overleg en er is een rechtstreekse lijn met het bondsbureau..
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