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In het betaald voetbal worden grote belangen en hoge prestatiedruk gecombineerd met het veelvuldig optreden van
blessures en gemakkelijke toegang tot medicijnen. Allemaal
redenen waarom men zou kunnen verwachten dat er door
spelers veelvuldig pijnstillers en ontstekingsremmers worden
geslikt. Maar is dit ook daadwerkelijk het geval?
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Tabel 1. Gebruik van pijnstillers en ontstekingsremmers (in %) per competitie.
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