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Sport is te mooi voor doping!

KNWU en NTB junioren – 1 maart

Wendy Schootemeijer

Voorlichter Topsport

Op welke sportprestatie 

ben jij het meest trots?

https://padlet.com/dopingautoriteit/PROUD

Red Bull is doping 

Stelling 

Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door 
een arts kunnen doping bevatten

Stelling 

Er kan doping zitten in een vitamine C pil

Stelling Wat is doping?

https://youtu.be/54ma5mDXtqw
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• Hoger niveau  meer controles

• Dopinglijst

 Jaarlijks vernieuwd

 Vooral: spieren, uithoudingsvermogen, herstel + 

drugs

 Binnen / buiten wedstrijdverband

• Schorsing

 1e overtreding: 4 jaar (geen opzet: 0-2 jaar)

 2e overtreding: 6 maanden – Levenslang

Wat is doping?

“Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.”

1. Aanwezigheid van verboden stof / verboden methode
2. Gebruik van verboden stof / verboden methode
3. Gebrekkige medewerking
4. Whereabouts-fouten
5. Manipuleren
6. Bezit
7. Handel
8. Toediening
9. Medeplichtigheid
10.Verboden samenwerking
11.Ontmoediging

Wat is doping?

Poging tot is vaak ook verboden

Drugs Dopingcontrole Geneesmiddelen Voedingssupplementen

Onbewuste overtredingen

• Speed, XTC, cocaïne & cannabis
• Alleen verboden binnen wedstrijdverband, 

maar:

Stoffen blijven nog een tijd in je lichaam!

Gebruik buiten wedstrijdverband kan een
positieve test binnen wedstrijdverband
opleveren

Advies: geen drugs

Drugs

Dopingcontrole

https://youtu.be/wGfBqDkb3es

Je bent afgestapt in een wedstrijd. Kun je 
dan nog een dopingcontrole krijgen?

Let op: niet altijd chaperonnes aanwezig  lijst met namen

Stelling
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Dopingcontrole

• Weigeren = overtreding 
• Begeleider mag mee
• Controleer na de wedstrijd altijd of je bent 

aangewezen voor een dopingcontrole
• België: meer controles op lager niveau

In geneesmiddelen, voorgeschreven door een arts, kan doping zitten
o Dispensatie: vrijstelling om een geneesmiddel met doping te gebruiken

Chronische 
infecties

ADHD Diabetes

Geneesmiddelen

https://youtu.be/ekfQ6mmzVms

Controleer je geneesmiddelen met 
de Dopingwaaier App!

• Binnen & buiten
wedstrijdverband
• Toegestaan
• Niet toegestaan
• Onder voorwaarde

 Dosering/Toedieningswijze/Sport

Ook op je computer beschikbaar: 
www.dopingwaaier.nl

Dopingwaaier App

Vitaminepillen Eiwitshakes Pre-workouts

Voedingssupplementen

• Vervuiling met doping
o 15% Europa, 25% Amerika

Voedingssupplementen

https://youtu.be/65LUlpVJsUU

Checklist

• Dopingwaaier App bij de hand?
• Geen drugs?
• Procedure dopingcontrole bekend?
• Alle geneesmiddelen gecontroleerd?
• Voedingssupplementen NZVT-goedgekeurd?

Let op: je bent altijd zelf verantwoordelijk!

Better safe than sorry
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Sluit je aan op
supportschonesport.nl! 

Vragen?
Mail: dopingvragen@dopingautoriteit.nl

Whatsapp: 06 – 11 22 62 00

@dopingautoriteit @NLdoping @dopingautoriteit

http://www.supportschonesport.nl/
mailto:dopingvragen@dopingautoriteit.nl

