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Woord vooraf

Ongeacht de standpunten die door de een en de ander worden ingenomen en de ideeën die 
worden geuit, moeten we constateren dat het dopingprobleem en de recurrentie ervan niet enkel 
de principes vermeld in diverse recente rapporten van de Europese Unie en de Raad van Europa 
in vraag stellen, maar ook de veronderstelde doeltreffendheid van de strijd tegen doping. 
Daarom wil dit rapport zich in eerste instantie buigen over de bevoegdheden waarover de 
Europese Unie beschikt om doping te bestrijden, en vervolgens onderzoeken hoever het 
biologische onderzoek momenteel staat en op welke manier men doping bestrijdt.

1. De geleidelijke invoering van een supranationaal beleid ter 
bestrijding van doping op Europees niveau

Vooraleer enige tussenkomst te overwegen lijkt een onpartijdig onderzoek naar de initiële 
rechtvaardiging van een dergelijk beleid ter bestrijding van doping essentieel. Naargelang van 
de manier waarop sporters hun activiteiten bekijken kan doping immers al dan niet als een 
probleem beschouwd worden. Vanuit het standpunt van de sportshow, zoals dit zich lijkt te 
profileren in sommige Angelsaksische landen of in de Verenigde Staten, blijken de regels van 
de fairplay niet fundamenteel en zal doping uiteindelijk enkel een middel zijn om te komen tot 
betere prestaties en dus een grotere “spektakelwaarde” van de sport. Bekijken we dit echter 
vanuit de optiek van een sportcompetitie waarin enkel de persoonlijke lichamelijke capaciteiten 
van de atleet en zijn training van belang moeten zijn ter vergelijking van bekwaamheden, 
competenties, dan zal doping dit idee van natuurlijke vergelijking dwarsbomen. Het eigenlijke 
principe van de strijd tegen doping is dus niet zo vanzelfsprekend als men het idee van 
“politieke correctheid” initieel weigert en als men zich algemeen vragen gaat stellen over het 
dopingprobleem. 

De strijd tegen doping is niet nieuw, en de nationale wetgevingen hebben verschillende 
methodes overwogen om te trachten het dopinggebruik te beperken. Ook op internationaal 
niveau is het niet zozeer het gebrek aan teksten dat het probleem lijkt te zijn, maar eerder de 
zwakke inhoud ervan, soms hun gebrek aan coherentie en – vooral – het niet-dwingende 
karakter van de vermelde principes, wat heel vaak leidt tot de formulering van vrome wensen. 
Elke Lidstaat heeft een andere werkingsmethode naargelang enkel de staat belast is met de 
sportaangelegenheden, dan wel of ze deze bevoegdheden deelt met of delegeert aan andere 
instellingen. Een harmonisering hiervan lijkt nog niet op de agenda te staan of gevraagd door de 
betrokken partijen uit de sportwereld.

De Europese Unie bevestigt regelmatig haar streven om actie te voeren tegen doping in de sport 
en heeft zorgvuldig de grote variëteit benadrukt wat betreft het belang hiervan: zo is er een 
sportief, een mediatiek, een politiek, een medisch en een maatschappelijk belang. Het Witboek 
vermeldt hoofdzakelijk de maatschappelijke rol van de sport en omschrijft doping als een 
“bedreiging voor zowel de individuele als de volksgezondheid, voor het principe van een vrije 
en faire competitie, en voor het imago van de sport”. Met andere woorden: via andere 
beleidslijnen kan de Europese Unie het dopingprobleem in de sport min of meer direct 
beïnvloeden, maar het is moeilijker om een specifiek dopingbeleid te overwegen dat tot de 
Europese bevoegdheid behoort.

We kunnen ons dus de volgende vraag stellen over de aard van de strijd tegen doping: moeten 
we doping bestrijden omdat het de concurrentie vervalst tussen de atleten en zelfs tussen de 
ondernemingen die actief zijn in de wereld van de sport en de sportshows, en bijgevolg ook 
tussen de professionele structuren (met alles wat dit impliceert op het vlak van beursresultaten, 
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sponsors …) of moet deze strijd uiteindelijk gevoerd worden in het kader van de ethiek of van 
de volksgezondheid? We komen eens te meer terug op de belangrijkste vraag die het Europese 
Parlement zich moet stellen, nl. het “waarom” van een tussenkomst. 

Het klopt dat doping een inbreuk vormt op de regels van de sportethiek, maar kunnen we ook 
spreken van een inbreuk op een wet, een recht? Hoe meer men vindt dat een sanctie voor de 
omgeving van de atleet die heeft aangezet tot doping, gemotiveerd is, des te minder doeltreffend 
lijkt een strafrechtelijke sanctie van de atleet. De fout zal immers verschillen naargelang van het 
feit of de atleet zich al dan niet bewust is van zijn gebruik van dopingproducten.

De organisatie van een strijd tegen doping onder de vlag of onder impuls van de Unie 
veronderstelt dan ook dat de Europese instanties een duidelijk juridisch standpunt innemen over 
de kwalificatie van de competitiesportbeoefening en over de doelstellingen van een 
geharmoniseerd beleid. Op basis van deze doelstellingen kunnen 3 modellen vastgelegd worden.

In model 1 wordt het dopingprobleem besproken vanuit de hoek van de volksgezondheid. Dit 
standpunt is compleet rationeel (en werd deels ook weerhouden door Frankrijk dat een groot 
deel van deze teksten heeft opgenomen in de Wet op de Volksgezondheid), maar leidt op 
termijn tot de weigering om atleten een afwijkend statuut te verlenen. Alle vastgelegde normen, 
ingevoerde controles en opgerichte instellingen zijn immers bedoeld om elk individu te 
beschermen. De dopingeffecten van de producten en procedés zijn onderzocht en gekend, maar 
de (vooral Europese) overheidsdiensten laten het aan de sportinstellingen over om de praktijken 
van hun "leden" te reglementeren en te controleren. Het normensysteem remt het medische 
onderzoek niet af, maar vraagt wel om de mogelijke effecten van de producten en procedés op 
de sportbeoefening openbaar te maken. Zo kunnen farmaceutische laboratoria er bijvoorbeeld 
toe gehouden zijn om gezondheidstests te realiseren en de respectieve resultaten mee te delen. 
Dus waarom niet op het vlak van de prestaties?

Model 2 behandelt het dopingprobleem op de meest directe manier, maar doet dit uitsluitend in 
het kader van de sportethiek. Door de grote diversiteit aan dopingpraktijken is het redelijkerwijs 
niet mogelijk om één enkele reglementering op te stellen voor alle disciplines. Een krachtige 
anti-dopingreglementering veronderstelt een uiterst precieze definitie van de sportieve waarden 
die niet overschreden mogen worden, maar ook een specifiek juridisch statuut voor de atleten. 
Het is inderdaad de bedoeling om een eigen reglementering op te stellen voor een bepaalde 
groep, een “gemeenschap” die per definitie los van de bevolking zou staan. Bepaalde producten 
die vrij verkocht zijn, mogen niet gebruikt worden door en zelfs niet in het bezit zijn van de 
sportbeoefenaars, maar datzelfde geldt ook voor hun omgeving. De controles zijn bedoeld om 
valsspelers uit te sluiten en niet om de gezondheid van de individuen te beschermen. Het is 
immers perfect mogelijk dat een bepaald dopingproduct niet gevaarlijk is voor de gezondheid. 
Het idee van respect van gelijkheid tussen de deelnemers aan een sportcompetitie houdt in dat 
alle betrokken partijen genieten van dezelfde middelen en technieken. Aangezien dit 
uitgangspunt van nature uit onbereikbaar is, zal de strijd tegen de inbreuken op de sportethiek 
nooit volledig gevoerd kunnen worden. Maar dat betekent nog niet dat ze ook niet gevoerd moet 
worden.

Model 3 kadert het best in de traditionele bevoegdheden van de Europese Unie en de invoering 
ervan kost ook het minst, maar dit model wijkt bewust af van de consensusredenering ter zake. 
De sport wordt beschouwd als een gewone economische activiteit in een vrije maatschappij. De 
belangrijkste regel is het respect voor vrijheid en concurrentie. De denkbare reglementeringen 
behoren tot het “gemeenrecht” en beschouwen de atleet als een gewone speler op de markt. Het 
is mogelijk om regels vast te leggen die zich baseren op het arbeidsrecht en de bescherming van 
de “ werknemer”, m.a.w. om een persoon te verbieden zijn activiteit uit te oefenen indien de 
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gebruikte producten of technieken een gevaar vormen voor zijn gezondheid, zijn integriteit of 
die van anderen. Denken we bijvoorbeeld aan alcoholcontroles bij mechanische sporten, maar 
deze controles zijn niet meer legitiem dan een systematische controle bij bestuurders van 
openbare vervoersmiddelen.

2. De biologische aspecten van doping: methodes, detectie en 
gevaren

Begin 2009 wordt de Wereld Anti-Doping Code de referentie voor alle sportinstellingen en 
landen die het Verdrag van de Unesco hebben ondertekend. Om opgenomen te kunnen worden 
in de lijst van verboden middelen moet de substantie een maskerend bestanddeel bevatten of 
beantwoorden aan twee van de drie onderstaande criteria: 1) ze draagt bij of kan bijdragen tot 
een verbetering van de sportieve prestaties; 2) ze vormt een potentieel of reëel gevaar voor de 
gezondheid; of 3) het gebruik ervan druist in tegen de geest van sportiviteit. Geen van deze drie 
vermelde criteria volstaat op zich om de opname van een substantie in de lijst van de verboden 
middelen te rechtvaardigen.

2.1. De detectie van de producten gebeurt op twee manieren:

a) direct: de vorderingen zijn onbetwistbaar dankzij de ontwikkeling van geavanceerde 
technieken (waarbij gebruik wordt gemaakt van chromatografietechnieken, massaspectrometrie 
en radio-isotopen zoals HPLC, LCMS-MS, IRMS) en het is technisch gezien mogelijk om alle 
erkende dopingsubstanties te detecteren. De toekomst van de detectie ligt op het vlak van de 
metabonomica en de proteomica, technieken uit de moleculaire biologie die nodig zijn voor de 
detectie van nieuwe moleculen en genetische dopingproducten. Maar ondanks deze 
hoopgevende informatie blijkt detectie nog heel moeilijk en slechts gedeeltelijk doeltreffend om 
meerdere redenen:

- uiteraard worden enkel die substanties of methodes gedetecteerd waarnaar gezocht 
wordt;

- en bovendien kunnen de resultaten altijd betwist worden gezien het risico van 
vergissingen: fout-positieven (een vergissing die doping doet vermoeden) of fout-
negatieven (sommige producten zijn bij de controle al verdwenen, worden gemaskeerd 
door inname van andere producten of behoren gewoon niet tot de gezochte producten).

b) indirect: deze werkwijze is bedoeld om de gevoeligheid en de doeltreffendheid van de 
detectie te verhogen en op die manier ontradend te werken. De doelstelling is om in een 
biologisch monster markers te doseren die sterk schommelen in geval van doping. Recentelijk 
werd een bloedpaspoort ingevoerd, maar men kan zich afvragen of dat niet te snel is gebeurd. 
De organisatie, de methodologie, de voorafgaande analyses, de technieken, de gebruikte kits, de 
protocols en de realisatie lijken niet echt doordacht.

2.2. De dopingmethodes, nu en in de toekomst

Het lijkt erop dat de gebruikte producten de laatste vijftien jaar niet echt veel veranderd zijn: 
testosteron en groeihormoon blijven nog altijd actueel. Toch moeten we opmerken dat het 
gebruik van EPO, in al zijn vormen, steeds vaker voorkomt, want dit is vandaag de dag de enige 
substantie die op zich kan leiden tot betere prestaties (op het vlak van uithouding) zonder enige 
bijbehorende training. De huidige evolutie op het vlak van de dopingmethodes betreft vooral de 
manieren waarop de middelen ingenomen kunnen worden. Deze worden steeds makkelijker en 
“comfortabeler” (onderhuidse injecties, zelfs gels, microdoses …).
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2.3. De methodes van de toekomst

De komende 5 tot 10 jaar zullen zich niet zozeer nieuwe methodes manifesteren, maar voorzien 
we eerder de ontwikkeling van nieuwe, al bestaande methodes, met in het bijzonder:

- groeifactoren: ze worden al vele jaren gebruikt voor therapeutische doeleinden om de 
littekenvorming te versnellen bij beschadigde weefsels na een kwetsuur of chirurgische 
ingreep en zo een snelle recuperatie te verzekeren. Ze dragen bij tot dit proces door de 
vorming van nieuwe cellen te stimuleren en vervolgens hun specialisatie te superviseren 
naargelang van het soort weefsel dat ze moeten integreren: huid, spier, pees, ligamenten … Ze 
bieden nogal spectaculaire eerste resultaten in de sporttraumatologie;

- genetische doping: de doeltreffendheid van deze methode is niet bewezen bij de mens, want 
de ethiek en het verbod op doping maken elke wetenschappelijke studie bij de mens 
onmogelijk. Bij dieren heeft deze methode echter wel al haar nut bewezen. Uit recente tests 
blijkt dat de transfectie van IGF1 in de spieren van muizen de leeftijdsgebonden 
spierversmelting en de bijbehorende vermindering van de spierkracht duidelijk beperkt. 
Hieruit blijkt hoezeer de ontwikkeling van dergelijke technieken interessant kan zijn met het 
oog op doping in de sportwereld. 

2.4. De gevaren voor de gezondheid

Officieel is het mogelijke gevaar van doping voor de gezondheid een belangrijke doelstelling 
in de strijd tegen doping. De schadelijke effecten ervan zijn afhankelijk van diverse parameters 
(aard van de ingenomen substanties, duur van het gebruik, de omstandigheden van toediening en 
de algemene toestand van de atleet, gebruikte hoeveelheid). Over de gevaren die verbonden zijn
aan het gebruik van meerdere producten, met vaak suprafysiologische doses is slechts heel 
weinig gekend, temeer daar de medische ethiek en het verbod op doping elke wetenschappelijke 
studie bij de mens onmogelijk maken. We kunnen twee soorten gevaren aanhalen:

a) algemene gevaren: inname van een dopingproduct kan leiden tot de inname van een 
ander middel dat de effecten van het eerste middel verbergt of vermindert. Daarbij komt 
ook nog het gevaar van infecties door toediening via injectie;

b) specifieke gevaren: elke categorie van geneesmiddelen heeft specifieke schadelijke 
bijwerkingen. En daarbij komt nog het gevaar van verslaving bij gebruik van 
psychoactieve producten. 

In het kader van dit medische gedeelte moeten we twee belangrijke opmerkingen maken. De 
eerste opmerking betreft de individuele vrijheden. Elke bloedafname impliceert een vorm van 
lichamelijke agressie, elke urineafname een vorm van morele agressie (de betrokkene moet 
naakt gaan plassen in een aangepaste ruimte, in aanwezigheid van 2 bevoegde personen). Een 
wielrenner kan een groot aantal controles per jaar moeten ondergaan (minstens 12 
bloedcontroles, 4 urinecontroles, en meerdere tijdens de competitie). Als doping verboden is 
vanuit ethisch standpunt, kunnen we dan niet stellen dat de verplichting voor een atleet om zich 
te onderwerpen aan een anti-dopingtest een inbreuk is op de vrijheid? En dat geldt ook voor de 
ADAMS-software (systeem voor anti-dopingadministratie en -beheer) waarmee de atleten 
dagelijks gelokaliseerd kunnen worden. De tweede opmerking betreft de bijzonder hoge 
kostprijs van de strijd tegen doping. Zo kost het bloedpaspoort voor 800 wielrenners op 6 
miljoen euro. Een volledige anti-dopingtest kost 1.000 euro. De strijd tegen doping neemt dan 
ook een niet te verwaarlozen hap uit de budgetten van de nationale en internationale federaties. 
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3. Doping, tests en sancties op basis van een vergelijking van vier 
internationale federaties (atletiek, wielrennen, voetbal en zwemmen)

Het feit dat de sportieve kalender zo zwaar is, wordt doorgaans naar voren geschoven als uitleg 
voor de ontwikkelingen op dopingvlak. Deze uitleg lijkt meer gericht op het kwaliteitsaspect 
van de competities dan op het kwantitatieve aspect. Sinds de jaren 1980 stellen we een groter 
aantal competities vast bij de groepssporten, terwijl dat net het omgekeerde is voor de 
individuele sporten. Bijvoorbeeld: in het wielrennen is het aantal wedstrijddagen van 130 in de 
jaren 1980 gedaald naar 80 dagen nu. Anderzijds is voor al deze sporten het aantal competities 
op hoog niveau, waarvoor veel energie vereist is, aanzienlijk toegenomen. Daarbij komt nog een 
sterke toename van de trainingslast, zowel in hoeveelheid als qua intensiteit. Hieruit, en ook uit 
de gesprekken die we voerden met atleten die wel en niet doping genomen hadden, blijkt dat de 
pijn en opeenvolgende kwetsuren als gevolg van de zware trainingen ter voorbereiding van deze 
competities de grootste factoren zijn om naar doping te grijpen. 

Wat de anti-dopingtests betreft, stelden we heel wat verschillen vast, niet enkel tussen de 
internationale federaties, maar ook tussen de nationaliteiten. In eerste instantie kunnen we een 
duidelijk verschil vaststellen in de informatieverwerking. Sommige internationale federaties 
geven weinig informatie over bewezen dopinggevallen, terwijl andere federaties dit soort zaken 
met luide trom bekend maken. Ook wat de positieve tests betreft zijn er heel wat verschillen. 
Van de in 2004 in de atletiek gerealiseerde tests was 3,5% positief, in het zwemmen was dat 
slechts 1,02%. De FIFA geeft een cijfer van 0,12% voor de laatste elf jaren. Deze gegevens zijn 
erg verwonderlijk, want de oorzaken (geld, trainingsbelasting, externe druk enz.) die als uitleg 
gegeven worden in de atletiek, bestaan ook in het zwemmen en het voetbal. Betekent dit dat 
men in die laatste sporttakken minder doping neemt, of zijn de controles er minder betrouwbaar? 
De kwaliteit van de tests moet ook gerelativeerd worden. Zo kunnen de vele positieve gevallen 
in de wielersport van de laatste jaren toegeschreven worden aan de onderzoeken van de 
politiediensten. En als laatste punt met betrekking tot de tests moeten we ook vermelden dat zich 
onder de gevonden dopingmiddelen heel wat cannabis en party drugs bevinden. Daarna komen 
de steroïdehormonen, zoals hierboven reeds vermeld. Aangezien deze middelen opgespoord 
kunnen worden, moeten we ons de vraag stellen of dit ook de meest gebruikte dopingmiddelen 
zijn bij de atleten die uiteraard ook de niet-opspoorbare middelen kennen?

Deze ongelijkheden vinden we ook terug op het niveau van de sancties. Atleten worden niet 
gelijk bestraft naargelang van de federatie waartoe ze behoren. Bij cannabis legt de IAAF een 
schorsing tot zes maanden op, terwijl de FIFA slechts twee maanden geeft. Dezelfde vaststelling 
is er ook bij vergelijking van de nationaliteiten. In meer dan de helft van de Franse 
cannabisgevallen werd een schorsing van de sportbeoefening uitgesproken van zes maanden, 
terwijl in Duitsland of België twee derden van de gevallen een gewone berisping krijgen. Idem
voor prednisolon: in een derde van de Franse gevallen werd veertien maanden schorsing 
uitgesproken, alle Belgische gevallen liepen slechts drie maanden schorsing op. 

4. De rol van de atleten in de strijd tegen doping

Doping kan tegenwoordig nog niet doeltreffend bestreden worden, er ontbreekt immers een 
zekere samenhang: het ontbreekt de diverse betrokken partijen aan identieke doelstellingen. De 
sportwereld streeft vooral naar een verbetering van de prestaties, en geneesmiddelen (legaal, 
maar ook … illegaal) passen perfect in die logica. De farmaceutische industrie en de sector van 
de voedingssupplementen streven naar grotere winsten. De wereld van de sport 
vertegenwoordigt slechts een gedeelte van hun handel, en het slechte beheer van de verkoop van 
dopingproducten wordt in vele gevallen eerder veroorzaakt door een slechte informatieverlening 
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bij vragen van de anti-dopingautoriteiten dan door de intentie om schade toe te brengen. 
Bijgevolg is de strijd tegen doping voor deze drie groepen niet echt een prioriteit, ook al zijn ze 
er niet ongevoelig voor. De diensten van politie en douane willen daarentegen elke inbreuk op 
de openbare orde vermijden. Doping valt echter niet binnen deze categorie en de strijd tegen 
doping kost relatief veel, terwijl de respectieve straffen relatief licht zijn. Het innemen van 
dopingproducten is dan ook eerder een toevallige daad, en niet zozeer een bewust doel. Daarbij 
komt nog dat er geen instelling is die instaat voor de coördinatie van de acties van de 
verschillende betrokken partijen binnen de strijd tegen doping.

5. Vijf scenario’s voor de strijd tegen doping

Ter afsluiting van dit overzicht lijkt het ons belangrijk om vijf scenario’s voor de strijd tegen 
doping in Europa voor te stellen. Deze scenario’s houden rekening met de gemaakte evaluatie en 
de aangehaalde problemen op dit vlak van de voorgaande pagina’s, maar ook met de mogelijke 
modellen voor tussenkomst van de Europese Unie ter zake. Ze baseren zich op eenvoudige 
vaststellingen:

1. De strijd tegen doping is een totale mislukking
 De wetten, reglementen en controles hebben niets geregeld.
 De controles brengen “fout-positieven” aan het licht.
 De controles wijzen massaal op “cannabis”-rokers, wat verwijst naar: 

 de kwestie van de gelijkheid in behandeling van “gebruikende” atleten 
tegenover gewone burgers;

 de ruimere kwestie van het sociale gebruik van deze “soft” of 
“recreatieve” drugs;

 de kwestie van hun strafrechtelijke behandeling, die verschilt in elk land.
 De “echte fout-negatieven” worden niet opgespoord, want zij gebruiken producten 

die momenteel niet gedetecteerd kunnen worden.
 De strijd en de controle hebben afleidingen veroorzaakt: afwijkend gedrag bij atleten 

en de ontwikkeling van een zwarte markt.
 De strijd en de controle hebben ervoor gezorgd dat men nu naar gevaarlijke 

producten grijpt.
 Doping komt steeds meer voor.
 Bepaalde sporten worden nooit "gecontroleerd of regelen alles in der minne”.
 De strijd tegen doping heeft de gezondheid van de atleten dus niet beschermd, maar 

misschien zelfs meer in gevaar gebracht!

2. De strijd tegen doping stelt ethische problemen
 Atleten worden min of meer gediscrimineerd naargelang van de sport die ze 

beoefenen.
 Discriminatie naargelang van het geld dat circuleert in deze sporten en/of in de 

landen van herkomst: dit leidt niet enkel tot ethische problemen, maar ook tot 
problemen op gezondheidsvlak.

 De strijd tegen doping vormt een inbreuk op de privacy en op de individuele vrijheid 
(analyses van bloed, urine).

3. Hierdoor worden atleten gediscrimineerd en anders behandeld dan gewone burgers. 
Waarom zouden we niet dezelfde maatregelen aannemen voor de politieke leiders? Voor 
de grote bonzen uit de industrie? Voor de hogere kaderleden van de grote 
ondernemingen? Enz.
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4. Doping zal nooit helemaal uitgeroeid kunnen worden aangezien atleten er altijd naar 
streven om medailles te behalen, gezien de logica van de competitiesport, gezien het 
streven van de bestuurders om te winnen enz. Zouden we dan ook niet beter proberen 
om de gevaren voor de atleten te verminderen door hen op lange termijn beter op 
te volgen?

5. Moeten we niet beginnen met een groot epidemiologisch onderzoek om te bepalen of 
atleten die actief zijn op hoog niveau en doping genomen hebben, al dan niet meer 
gezondheidsproblemen hebben, meer ziek zijn, vaker vroeg sterven … dan gewone 
individuen?
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Scenario 1: blijvend verbod

Voordelen: geen

Vastgestelde of 
verwachte problemen

Averechtse effecten Te overwegen bijkomende 
maatregelen

Sancties

1. Onderscheid in 
burgers: gewone en 
civiel: een atleet is 
geen gewone burger

2. Problemen om 
dopinggevallen te 
detecteren

3. Problemen om 
producten te 
detecteren

4. Federatiegebonden 
problemen

3a. Doping aan 2 snelheden 
(professionele sporten en 
sporters / amateursporten 
en -sporters; arme landen: 
ontwikkelde landen enz.)
3b. Gezondheid van de 
atleten die daarna alleen 
achterblijven

4a. Verzwijgen van 
negatieve gevallen (de 
sport proper en 
“verkoopbaar” houden)

4b. Geen organisatie van 
controles

4c. De banden tussen 
nationale en Europese 
federaties nagaan voor een 
gedeelde 
verantwoordelijkheid?
4d. Geen of onvolledige 
bekendmaking van de 
resultaten

2a. Noodzaak om een 
langdurige opvolging te 
voorzien, ongeacht de sport 
(juridisch gezien gaat het om een 
inbreuk op de individuele 
vrijheden waarmee de atleet 
moet instemmen)
2b. Noodzaak voor meer 
onverwachte controles vóór de 
competities (Wie activeert? Wie 
informeert?) 
3a. Noodzaak om 
bevoorradingscircuits en -
locaties te controleren 
(bestanden van personen, 
locaties enz.), alsook de dichte 
omgeving van de atleet
3ba. Noodzaak om 
epidemiologische onderzoeken 
uit te werken voor voormalige 
internationale atleten
3bc. Invoering van medische 
opvolging op lange termijn
3bd. Meer informatie- en 
preventiecampagnes voeren
4a. Noodzaak voor een 100% 
onafhankelijke instelling die de 
controles organiseert en beheert
4b. Noodzaak voor een 
specifieke regeling om 
weigeringen van controles te 
vermijden (cf. problemen in 
Spanje met het voetbal)
4c. Sancties tegen federaties en 
bestuurders voorzien

1 tot 4. De sancties 
uitbreiden naar de 
clubbestuurders, 
federaties en artsen.
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Scenario 2: legalisering voor professionele sporten en sporters

Voordelen: opvolging van “gezondheid” van atleten toelaten, bestaande situatie 
regulariseren

Vastgestelde of 
verwachte problemen

Averechtse effecten Te overwegen bijkomende 
maatregelen

Sancties

1. Hoe een “echt” 
professionele sport 
bepalen en bijgevolg een 
beperkte sportieve 
uitzondering definiëren
2. Hoe binnen eenzelfde 
federatie de grens 
vastleggen tussen profs en 
amateurs?

3. Hoe zit het met de 
jongeren (minderjarigen) 
die evolueren naar een 
professionele sport?

4. Hoe zit het met de 
gelijkheid van de sporten?

1. Vermenigvuldiging van 
“onechte” professionele 
sporten

2. Amateurs die doping 
nemen om prof te kunnen 
worden

3a. Moeilijkheid om 
jongeren die prof willen 
worden te beschermen tegen 
doping

3b. Risico dat er minder 
jongeren in de federaties 
komen als de ouders 
ongerust zijn?

1. Een lijst van sporten 
opstellen (wie bevoegd en 
controle?)

2. Een lijst opstellen van 
professionele  en 
amateursporters per federatie, 
maar hoe vaak? Wie is 
hiervoor bevoegd?

3aa. Noodzaak om 
langdurige opvolging te 
voorzien, ongeacht de sport 
(atleet moet hiermee 
instemmen) 
3ab. Noodzaak voor meer 
onverwachte controles vóór 
de competities (Wie 
activeert? Wie informeert?)

2. Controle in de 
amateursport: verbod 
om prof te worden bij 
positieve controle?
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Scenario 3: legalisering voor senioren

Voordelen: opvolging van “gezondheid” van atleten toelaten, bestaande situatie 
regulariseren, “minderjarigen” beschermen 

Vastgestelde of verwachte 
problemen

Averechtse effecten Te overwegen 
bijkomende maatregelen

Sancties

1. Hoe de 
controle verzekeren?

2. Wat met legaliteit van de 
atleten: minderjarigen die 
evolueren naar senioren?

3. Moet men “jongeren” die 
evolueren naar senioren 
beschouwen als senioren. 
Het gevolg is een nieuwe 
sportieve uitzondering.

1a. Minderjarigen kunnen 
doping nemen om het 
seniorniveau te halen

1b. Te groot verschil tussen 
jongeren- en seniorniveaus
Zelfde geval als bij prof en 
amateur

3a. Meer ongecontroleerde 
doping bij minderjarigen die 
het seniorniveau te allen 
koste willen halen

1a. Noodzaak om 
langdurige opvolging te 
voorzien (atleet moet 
hiermee instemmen), 
ongeacht de sport 
1b. Noodzaak voor meer 
onverwachte controles 
vóór de competities (Wie 
activeert? Wie 
informeert?)

3aa. Noodzaak om 
langdurige opvolging te 
voorzien ongeacht de sport 
(minimum 
competitieniveau)
3ab. Noodzaak voor meer 
onverwachte controles 
vóór de competities (Wie 
activeert? Wie 
informeert?)

1b. Verbod om senior te 
worden voor jongeren 
die positief bevonden 
zijn



Doping in de professionele sport

xiii/14
PE 409.356

Scenario 4: vaststelling van maximumpercentages voor de tests

Voordelen: opvolging van “gezondheid” van atleten toelaten, bestaande situatie 
regulariseren, “geleidelijk” legaliseren

Vastgestelde of verwachte 
problemen

Averechtse effecten Te overwegen bijkomende 
maatregelen

Sancties

1. Moeilijkheid om een 
 lijst op te stellen

2. Controlegebonden 
problemen

3.  Problemen bij 
organisatie van controles

1a. Een beroep doen op 
diverse en gevarieerde 
technieken om de 
resultaten van de markers 
te normaliseren
1b. Een beroep op 
maskerende producten

1a. Informatieverlening en 
opleiding van sporters

1b. Informatieverlening en 
opleiding van trainers
1c. Verplichting om aan te 
geven welke producten 
genomen worden

2a. Noodzaak voor een 100% 
onafhankelijke instelling die 
de controles organiseert en 
beheert
2b. Organen voor controle en 
opvolging creëren. Verplichte 
opvolging door een specifieke 
instelling, anders geen 
competitie

3a. Noodzaak om langdurige 
opvolging te voorzien (atleet 
moet hiermee instemmen), 
ongeacht de sport 
3b. Noodzaak voor meer 
onverwachte controles vóór de 
competities

2b. Bij geen opvolging: 
geen competitie
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Scenario 5: totale legalisering van de meerderjarige atleten met verplichting tot 
opvolging

Voordelen: opvolging van “gezondheid” van atleten toelaten, bestaande situatie 
regulariseren, de atleet wordt erkend als een gewone burger

Vastgestelde of 
verwachte problemen

Averechtse effecten Te overwegen bijkomende 
maatregelen

Sancties

1. Toenemend aantal 
dopinggevallen

2. Jonge atleten die op het 
hoogste niveau willen 
geraken, beginnen al heel 
vroeg met doping: dat is 
de norm.

3. Atleten: rijke 
clubs/sporten die 
onbekende producten of 
technieken gebruiken of 
ter beschikking hebben

4. Imago van tanende sport

5. Noodzaak om 
opvolging van 
“gezondheid” in te voeren

1a. Een beroep doen op 
diverse producten die 
mogelijk gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid (vooral 
bij hoge dosis)
1b. Permanent bestaan van 
een parallelle markt

2a. Groot 
gezondheidsgevaar bij 
jonge atleten die in 
groeistadium zitten

2b. Doping aan 2 
snelheden: rijk en arm
3. Ontwikkeling van een 
parallelle markt 

4a. Daling van aantallen
4b. Afkeer van competitie

1. Organisatie van een 
opvolging op lange termijn 
van de atleten 
(gezondheidsaspect)

1b. Betere controle van de 
producten (traceerbaarheid)

1c. Betere controle van de 
distributiecircuits

2aa. Organisatie van een 
opvolging op lange termijn 
van de jonge atleten 
(gezondheidsaspect)
2ab. Noodzaak om 
sensibiliserings- en 
informatiecampagnes en -
acties te organiseren (wie?)

3a. Organisatie van een 
opvolging op lange termijn 
van de atleten 
(gezondheidsaspect)

3b. Noodzaak om een lijst 
van “mogelijke” producten op 
te stellen, die regelmatig up-
to-date wordt gebracht

5. Organen voor de opvolging 
creëren. Verplichte opvolging 
door een specifieke instelling, 
anders geen competitie

1b. Strafrechterlijke en 
financiële sancties 
zoals bij drugdelicten

3a. Voorbeeldsancties 
tegen bestuurders, 
atleten, artsen

5. Bij geen opvolging: 
geen competitie
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