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Voor u ligt het derde Jaarverslag van de stichting 

Anti-Doping Autoriteit Nederland. De stichting 

ontstond op 23 juni 2006 door een fusie van de 

stichtingen Nederlands Centrum voor Doping-

vraagstukken en Doping Controle Nederland. 

De Dopingautoriteit heeft inmiddels bewezen dat 

het bijeen brengen van Preventie en Controle 

binnen één organisatie een belangrijke stap is 

geweest. De organisatie is dankzij de fusie in staat 

om effectiever op te treden, terwijl de bekendheid 

en zichtbaarheid van de organisatie sterk toege-

nomen zijn. 

In 2008 zijn op verschillende taakgebieden van de 

Dopingautoriteit beleidswijzigingen doorgevoerd, 

die voor een belangrijk deel het gevolg waren 

voor de besluiten die eind 2007 door de ALV van 

NOC*NSF genomen zijn. De besluiten vormen de 

basis voor de samenstelling van de zogenoemde 

geregistreerde Doelgroep, en voor de verplichtin-

gen die aan de leden van deze Doelgroep worden 

opgelegd. Als gevolg hiervan konden de doping-

controles gerichter en effectiever worden ingezet, 

en werden met de voorlichtingsactiviteiten veel 

meer topsporters bereikt dan in voorgaande jaren.

Onder invloed van de veranderende regelgeving is 

er steeds vaker sprake van langlopende vervolg-

onderzoeken, waardoor het soms meer dan een 

half jaar kan duren voordat er definitief uitsluitsel 

gegeven kan worden over het resultaat van een 

dopingcontrole. Mede daarom zijn wij niet in staat 

geweest dit jaarverslag eerder uit te brengen.

Wij hopen dat dit jaarverslag u goed inzicht geeft 

in het werk van onze organisatie.

Het bestuur

This is the third Annual Report from the Anti-

Doping Authority of the Netherlands. The orga-

nisation was established on 23 June 2006 with 

the merger of the Netherlands Centre for Doping 

Affairs and Doping Control Netherlands. 

The Doping Authority has now proven that housing 

Prevention and Control in a single organisation 

was an important step. The merger has allowed us 

to operate more effectively. Public awareness of 

the organisation and the organisation’s profile also 

received a major boost. 

Changes in policy were introduced in 2008 in areas 

where the Doping Authority is active, largely as a 

result of the decisions taken in late 2007 by the 

General Meeting of the NOC*NSF. Those decisions 

constituted the basis for the formation of the ‘re-

gistered testing pool’ and the obligations incum-

bent upon the people included in that testing pool. 

As a result, it was possible to conduct doping 

controls in a more targeted and effective way and 

our educational activities reached many more elite 

athletes than in previous years.

The changes in the regulations have resulted in 

an increasing number of protracted follow-up 

investigations so that it can sometimes take more 

than six months before definitive decisions can be 

made about the result of a doping control. That is 

one of the reasons it was not possible to publish 

this annual report earlier.

We hope that this annual report will provide you 

with a clear picture of the work of our organisa-

tion.

The board of management

Foreword
Voorwoord
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Beleidsontwikkeling
In het verslagjaar is veel aandacht uitgegaan naar de 

uitwerking van de nieuwe World Anti-Doping Code 2009 

in de nationale regelgeving. De nieuwe Code is van 

kracht geworden op 1 januari 2009, en vóór die datum 

moesten de Nederlandse topsportbonden dan ook over 

een Code-conform dopingreglement beschikken. Om dit 

mogelijk te maken heeft de Dopingautoriteit een Natio-

naal Dopingreglement opgesteld en dat ter vaststelling 

aan de bonden aangeboden.

Daarnaast is in 2008 invulling gegeven aan het nieuwe 

antidopingbeleid van NOC*NSF zoals dat in 2007 in 

nauwe samenwerking met de Dopingautoriteit tot stand 

werd gebracht. Dit beleid, in november 2007 bekrach-

tigd door de Algemene Vergadering van NOC*NSF, had 

vooral gevolgen voor onze controlepraktijk. Het per-

centage dopingcontroles buiten wedstrijdverband nam 

aanmerkelijk toe, evenals het aantal vervolgonderzoeken 

en specifieke, aanvullende analyses. Bovendien is de 

nadruk in de controlepraktijk – meer dan in voorgaande 

jaren – gelegd bij de absolute top van de Nederlandse 

sport. Keerzijde daarvan was we dat er minder intensief 

gecontroleerd kon worden op de lagere competitieni-

veaus.

In het nieuws
Pers en publiek blijven onverminderd geïnteresseerd in 

het onderwerp doping en in alles wat daarmee samen-

hangt. Het verstrekken van informatie aan de media is 

daarom een belangrijke taak van de Dopingautoriteit. De 

directeur fungeert als woordvoerder van de organisatie 

1 | 2008 in vogelvlucht
2008 in brief

Policy development
During the year under review, a lot of effort went into 

the implementation of the new 2009 World Anti-Doping 

Code in national regulations. The new Code went into 

effect on 1 January 2009, and the Dutch elite sports 

associations were required to have doping regulations 

that complied with the Code before that date. To make 

this possible, the Doping Authority drafted National 

Anti-Doping Regulations and submitted them to the as-

sociations for adoption.

In addition, 2008 was the year of the implementation of 

the new anti-doping policy of the NOC*NSF, which was 

drawn up in close partnership with the Doping Authority 

in 2007. This policy was endorsed by the General Mee-

ting of the NOC*NSF in November 2007 and its main 

impact was on our control practice. The percentage of 

out-of-competition doping controls increased consi-

derably, as did the number of follow-up investigations 

and specific, supplementary analyses. Furthermore, the 

emphasis of our control activities was, more than in pre-

vious years, on the very top of Dutch sport. The other 

side of the picture was that we conducted less intensive 

controls at the lower competition levels.

In the news
The media and the public continue to be interested 

in the subject of doping and everything it involves. So 

providing the media with information is an important 

task for the Doping Authority. The director acts as 
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2008 in vogelvlucht

en hij onderhoudt hiertoe intensieve contacten met een 

groot aantal Nederlandse journalisten. 

In 2008 was wederom sprake van een aantal doping-

gerelateerde gebeurtenissen die zeer veel publiciteit 

opleverden. Het zeer uitgebreide dopingcontrolepro-

gramma in de aanloop naar en tijdens de Olympische en 

Paralympische Spelen in Beijing hield maandenlang de 

aandacht vast. De Dopingautoriteit werd veelvuldig om 

commentaar gevraagd. Mede omdat in de aanloop naar 

de Spelen al een groot aantal sporters werd betrapt 

op dopingovertredingen, viel het aantal dopinggevallen 

tijdens de Spelen lager uit dan voorgaande jaren. Desal-

niettemin blijft het dopingprobleem ook in het kader van 

de Spelen een punt van zorg.

Ook rondom de Tour de France was opnieuw sprake 

van veel dopinggerelateerde publiciteit, dit jaar niet al-

leen tijdens maar ook na afloop van het evenement. De 

onaangekondigde en daardoor onverwachte introductie 

van een detectiemethode voor de nieuwe EPO-variant 

CERA trok veel aandacht en vormde op zichzelf weer 

een stap voorwaarts in de strijd tegen het gebruik van 

doping in de (wieler)sport.

Over het bestaan van georganiseerd dopinggebruik met 

de bijbehorende netwerken kwam het publiek in 2008 

vooral meer te weten naar aanleiding van (strafrech-

telijke) onderzoeken in Duitsland en Oostenrijk. Deze 

onderzoeken waren aan het einde van het jaar nog niet 

afgerond.

Ook enkele Nederlandse zaken trokken de aandacht 

van pers en publiek. Dit gold bovenal voor de twee 

dopingzaken waarbij steeple Simon Vroemen betrokken 

is. De tweede zaak betrof een door de Dopingautoriteit 

uitgevoerd onderzoek naar gebeurtenissen tijdens de EK 

atletiek 2006, in Göteborg, Zweden. Het onderzoeks-

rapport werd op 19 december 2008 openbaar gemaakt.

Tenslotte kan niet onvermeld blijven dat ook de 

bezwaren die bestaan tegen (delen van) het actuele, 

mondiale antidopingbeleid regelmatig via de media naar 

buiten kwamen. Meer specifiek was het verzet binnen 

de internationale voetbalwereld tegen de zogenoemde 

Whereabouts-verplichting daarbij opvallend.

Het aantal perscontacten nam tegen deze achtergrond 

weer aanmerkelijk toe ten opzichte van het voorafgaan-

de jaar. In aanvulling daarop werd een aantal discussie-

bijdragen geleverd aan tijdschriften en websites, waarbij 

de nadruk steeds gelegd is op het overbrengen van 

feitelijke informatie over het actuele beleid en de actuele 

regelgeving.

the spokesman for the organisation and he therefore 

has intensive contacts with a large number of Dutch 

journalists. 

In 2008, there were once again a number of doping-

related events that generated extremely high levels of 

publicity. The extremely sophisticated doping control 

programme in the run-up to, and during, the Olympic 

and Paralympic Games in Beijing were a topic of interest 

for several months. The Doping Authority was frequently 

asked to comment. And in part because a large number 

of athletes were found to have committed doping viola-

tions in the run-up to the Games, the number of cases 

of doping during the Games was lower than in previous 

years. Nevertheless, the problem of doping continues to 

be cause for concern, both in general and in the context 

of the Games.

Once again, the Tour de France generated intense 

doping-related publicity, this year not only during the 

event but also in its aftermath. The unannounced 

and therefore unexpected introduction of a detection 

method for the new EPO variant CERA generated a lot 

of interest and was, in itself, another step forward in the 

fight against doping in sport in general and cycling in 

particular.

The general public found out more in 2008 about the 

existence of organised doping, with the associated 

networks, particularly as a result of investigations in 

Germany and Austria. These investigations were still 

ongoing at the end of the year.

There were also a few Dutch cases that attracted the at-

tention of the media and the public, particularly the two 

doping cases involving steeplechaser Simon Vroemen. 

The second case was an investigation conducted by the 

Doping Authority of events during the 2006 European 

Athletics Championships in Gothenburg, Sweden. The 

report on the investigation was published on 19 Decem-

ber 2008.

Finally, it is important to report that voices were regularly 

heard in the media objecting to the current, global anti-

doping policy. More specifically, opposition in the world 

of international football to the whereabouts requirements 

was particularly prominent.

Against this background, the number of contacts with 

the press rose again this year considerably by compa-

rison with the previous year. The Authority also made 

a number of contributions to discussions in magazines 

and on Internet sites, in all cases with the emphasis on 

communicating factual information about the current 

policy and current regulations.
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Algemeen
Het algemene doel van de afdeling Preventie is: het 

voorkómen van onbewust en bewust dopinggebruik in 

de Nederlandse sport. De belangrijkste doelgroepen 

zijn: topsporters, sporters in de anders georganiseerde 

sport (m.n. fitness), begeleidend personeel (o.a. trainer/

coaches, sport- en huisartsen, (sport)fysiotherapeuten, 

(sport)diëtisten, sportmasseurs, ouders etc.) en het al-

gemene publiek. Bij interventies wordt informatie aange-

boden over de dopingregels, de risico’s van dopingge-

bruik, worden gezonde en geoorloofde alternatieven om 

prestaties te verbeteren aangereikt, en wordt getracht 

een anti-dopinghouding bij sporters te realiseren dan 

wel te versterken. 

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten voor topsporters 

komen de volgende items aan bod: gezondheidsrisico’s 

van dopinggebruik, de rechten en plichten van de spor-

ter, de dopinglijst, de dopingcontroleprocedure, het aan-

vragen van een medische dispensatie, de whereabouts, 

de risico’s van voedingssupplementen, de schade van 

doping aan de ‘spirit of sport’ en de campagne 100% 

Dope Free. In bijeenkomsten voor begeleidend perso-

neel komt het voorgaande ook aan bod, met daarnaast 

bijzondere aandacht voor de rechten en plichten van 

begeleiders.

Voor de doelgroep fitness worden vooral gastlessen 

verzorgd binnen vele fitnessopleidingen. Hierbij wordt 

ingegaan op de verschillende soorten dopinggeduide 

middelen, risico’s voor gebruik, (bij)werkingen van de 

Prevention
2 | Preventie

General
The overall goal of the Prevention department is: the 

prevention of inadvertent and deliberate doping in Dutch 

sport. The main target groups are: elite athletes, athletes 

in sports organised outside a club context (fitness 

training in particular), support staff (such as trainers/

coaches, sports doctors and GPs, physiotherapists, die-

ticians, sports masseurs, parents etc.) and the general 

public. The activities include providing information about 

doping regulations, the risks of doping, proposing heal-

thy and permissible alternatives for enhancing perfor-

mance, and efforts to establish or reinforce anti-doping 

attitudes among athletes. 

The following items are discussed during information 

meetings for elite athletes: the health risks associated 

with doping, the rights and obligations of athletes, the 

prohibited list, the doping control procedure, applicati-

ons for therapeutic use exemptions, whereabouts, the 

risks of dietary supplements and the damage inflicted by 

doping to the ‘spirit of sport’ and the 100% Dope Free 

campaign. Meetings for support staff cover these issues 

as well, but also focus in particular on the rights and 

obligations of support staff.

For the fitness training target group, the emphasis is 

on guest classes during the numerous fitness training 

courses. These classes deal with the different types 

of doping, the risks of use, the way the substances 
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middelen, zin en onzin van supplementen, doping-

preventie en de campagne Eigen Kracht. 

De drie websites (de corporate website en de websites 

100% Dope Free en Eigen Kracht) van de Dopingauto-

riteit zijn belangrijke manieren van communicatie met de 

diverse doelgroepen. Daarnaast maken zowel top-

sporters, fitnessers als begeleidend personeel frequent 

gebruik van de telefonische en e-mail service van de 

Doping Infolijn. 

www.dopingautoriteit.nl
In 2008 is de website verder aangevuld en geactuali-

seerd, vooral aan het eind van 2008 in verband met de 

intrede van de nieuwe WAD Code per 1 januari 2009. 

Op de website vormen ANP- nieuwsberichten een be-

langrijk deel van de actuele informatievoorziening. Deze 

nieuwsberichten over doping worden direct na verschij-

ning op de website geplaatst. In 2008 zijn er totaal 595 

ANP-nieuwsberichten op de site gezet. Topmaand – net 

als voorgaande jaren – was juli met 142 ANP-berichten, 

voornamelijk vanwege de Tour de France. In 2008 wer-

den 17 eigen berichten op de site geplaatst.

Naast actualiteiten over doping is er algemene infor-

matie te vinden over de dopinglijst, over de diverse 

campagnes die de Dopingautoriteit voert en over de 

eigen organisatie. In een apart servicegedeelte kunnen 

sporters hun dispensaties aanvragen, bestaat er een 

gedeelte voor het aanleveren van whereabout-gegevens 

van topsporters en is de NZVT-database ondergebracht. 

In 2008 is informatie over alle dopingcategorieën van 

de dopinglijst weer geactualiseerd. Dagelijks wordt de 

website door zo’n 260 bezoekers bezocht. Het aantal 

pageviews per dag bedraagt gemiddeld ruim 800. De 

dopinglijst wordt het vaakst geraadpleegd.

Doping Infolijn (DIL)
De Doping Infolijn (0900 – 200 1000, ma-vrij van 13.00-

16.00 uur, of dopingvragen@dopingautoriteit.nl) kan 

beschouwd worden als het frontoffice van de Doping-

autoriteit, waarachter bij toerbeurt zes operators ‘DIL-

dienst’ hebben. Alle inhoudelijke vragen die via telefoon, 

e-mail (rechtstreeks of via websites van de Dopingauto-

riteit), fax of brief binnenkomen, worden iedere werkdag 

afgehandeld. Alle binnenkomende telefoongesprekken 

en e-mails worden in de (anonieme) digitale database 

geregistreerd. Deze database kent twee zoeksyste-

men waardoor snel en eenvoudig te checken is of een 

middel op de WADA-dopinglijst staat of om welk soort 

anabool steroïd het bijvoorbeeld gaat. Daarnaast is een 

interne ‘Wikidopia’ in 2008 opgezet waar informatie over 

moeilijke(re) issues wordt verzameld en waar deze mak-

work and the side-effects, fact and fiction relating to 

supplements, doping prevention and the Own Strength 

campaign. 

The Doping Authority’s three sites (the site for the orga-

nisation as a whole and the 100% Dope Free and Own 

Strength sites) are important ways of communicating 

with the various target groups. In addition, elite athletes, 

fitness trainers and support staff make frequent use of 

the telephone and e-mail service of the Doping Infolijn. 

www.dopingautoriteit.nl
The site was further expanded and updated in 2008, 

particularly at the end of the year because of the intro-

duction of the new Code from WADA that came into 

effect on 1 January 2009. ANP news releases make up 

an important part of the topical information on the site. 

They are posted on the site immediately after release. 

Approximately 595 news reports were published on the 

site in 2008. The peak – as in previous years – was in 

July, with 142 ANP reports, mainly about the Tour de 

France. We contributed seventeen releases of our own 

to the site in 2007.

In addition to current news about doping, the site con-

tains general information about the prohibited list, about 

the various campaigns being conducted by the Doping 

Authority and about our own organisation. Athletes can 

turn to a separate service section to apply for exemp-

tions, and there is a section where elite athletes can 

submit whereabouts information. The site also houses 

the Dutch dietary supplement database. In 2008, the 

information about all the doping categories on the prohi-

bited list was updated again. Approximately 260 people 

visit the site every day. The number of page views a 

day is more than 800 on average. The prohibited list is 

consulted most often.

Doping Infolijn (DIL)
The Doping Infolijn (0900 – 200 1000, Monday to Friday 

from 1 p.m. to 4 p.m., or dopingvragen@dopingautori-

teit.nl) can be thought of as the Doping Authority’s front 

office. It is manned by six operators, whose day-to-day 

work is to answer all the questions that come in by 

telephone, e-mail (directly or through Doping Authority 

websites), fax or letter. All incoming phone calls and 

e-mails are recorded in the anonymous database. This 

database has two search systems, making it possible to 

check quickly and straightforwardly whether a subs-

tance is on the WADA prohibited list or, for example, to 

identify the type of anabolic steroid being discussed. An 

internal ‘Wikidopia’ was also set up in 2008 where in-

formation can be collected about more complex issues 

http://www.dopingautoriteit.nl
mailto:dopingvragen@dopingautoriteit.nl
http://www.dopingautoriteit.nl
mailto:dopingvragen@dopingautori-teit.nl
mailto:dopingvragen@dopingautori-teit.nl
mailto:dopingvragen@dopingautori-teit.nl
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Preventie

Tabel 1  Statistieken Doping Infolijn

Rubriek 2008 (+/- ten opzichte van 2007)

Totaal aantal bellers 752 personen (+11,7%)

Totaal aantal e-mailers 540 personen (+23%)

Gemidd. gespreksduur (bellers) 6,6 minuten (-1 min)

Aantal bellers per (werk)dag 3,0 personen 

Aantal e-mails per (werk)dag 2,1  e-mails                                                                         

Gemiddelde leeftijd beller 33,0 jaar (-1,2 jaar)

Jongste beller 11 jaar

Oudste beller 64 jaar

Percentage mannelijke bellers 51% (-8%)

Percentage vrouwelijke bellers 49% (+8%)

Percentage mannelijke e-mailers 59% (-3%)

Percentage vrouwelijke e-mailers 41% (+3%)

Achtergrond bellers 
 
 
 
 
 
 

1 Sporter (45,6%) (+4,9%)
2 Ouder (17,3%) (+1,4%)
3 Onbekend (14,2%) (-4,2%)
4 Overige (4,1%) (-1,5%)
5 Arts (4,0%) (-2,1%)
6 Scholier/student (3,3%) (+1,1%)
7 Fysiotherapeut (2,9%) (+2,9%)
8 Trainer/coach/begeleider (2,9%) (-2,8%)
9 Bondsmedewerker (2,7%) 
10 Partner (1,5%) 
10 Familie/kennis (1,5%)

Achtergrond e-mailers 1 Sporter (41,1%) (+2,8%)
2 Onbekend (32,2%) (-5,8%)
3 Scholier (13,9%)  (+1,4%)
4 Overige (3,0%) (+1,6%)
5 Arts (2,4%) (+1,0%)
6 Trainer/coach/begeleider (2,2%) (+0,6%)
7 Fysiotherapeut (1,1%)
8 Familie/kennis (0,6%) (-0,8%)
9 Bondsmedewerker (0,6%) (-1,2%)
10 Partner (0,2%)

Percentage topsporters* 77% (+18%)

Percentage breedtesporters* 23% (-18%)

Top 5 dopingcategorieën* 
 

1 Anabole steroïden (26,4%) (-12,6%)
2 Beta-2-agonisten (22,1%) (+5,3%)
2 Glucocorticosteroïden (15,5%) (-5%)
4 Stimulantia (9,4%) (+4,8%)
5 Hormonen (6,2% (+1,6%)

Top 5 inhoud vragen* 
 

1 Dopinglijst (21,0%) (-2,3%)
2 GDS (16,2%) (-0,9)
3 Supplementen (13,5%) (-2,8%)
4 Werking en risico’s (13,6%)
5 Whereabouts (6,2%) 

N.a.v. positieve dopingcontrole* 3

Tak van sport van de bellers 1 Onbekend (31,3%) (-2,2%)
2 Wielrennen (9,3%) (-2,4%)
3 Fitness (8,4%) (-4,5%)
4 Voetbal (4,7%) 
5 Zwemmen (4,3%)
6 Atletiek (4,1%) 
7 Hippische sport (3,2%) 
8 Gehandicaptensport (2,8%)
9 Judo (2,4%) 
10 Baseball en softbal (2,1%)
10 Basketbal (2,1%) 

Bekendheid Doping Infolijn bij 
bellers

1 Onbekend (51,1%) (+6,2%)
2 Sportbond (9,4%) (-1,7%)
3 Al eerder gebeld (8,6%) (-1,2%)
4 Dopingautoriteit website (8,6%) (-1,1%)
5 Topsportvoorlichting (8,1%) (+2,6%)

Verwijzing* 1 Dopingautoriteitwebsite (30,0% )
2 Intern (25,2%) (+11,7%)
4 EK-website (17,3%) (-13,2%)
4 Overige (8,9%)
5 NZVT (6,7%) (nieuw in top 5 t.o.v. 2007)

* Gegevens van bellers en e-mailers zijn samengevoegd.

Table 1  Statistics Doping Infolijn

Category 2008

Total number of callers 752 

Total number of e-mailers 540 

Average length of telephone call 6.6 minutes

No. of callers per working day 3.0 

No. of e-mails per working day 2.1  

Average age of caller 33.0 years

Youngest caller 11 years

Oldest caller 64 years

Percentage male callers 51% 

Percentage female callers 49% 

Percentage male e-mailers 59%

Percentage female e-mailers 41%

Background of callers 1 Athlete (45.6%)
2 Parent (17.3%)
3 Not known (14.2%)
4 Other (4.1%)
5 Doctor (4.0%)
6 Students (school/further education)(3.3%)
7 Fysiotherapist (2.9%)
8 Trainer/coach/support staff (2.9%)
9 Sports association employee (2.7%)
10 Partner (1.5%)
10 Family/acquaintance (1.5%)

Background e-mailers 1 Athlete (41.1%) 
2 Not known (32.2%)
3 Students (school/further education)(13.9%)
4 Other Parent (3.0%)
5 Doctor (2.4%)
6 Trainer/coach/support staff (2.2%) 
7 Fysiotherapist (1.1%)
8 Family/acquaintance (0.6%)
9 Sports association employee (0.6%)
10 Partner (0.2%)

Percentage elite athletes * 77% 

Percentage grassroots athletes * 23% 

Top-five doping categories * 
 

1 Anabolic steroids (26.4%)
2 Beta2 agonists (22.1%)
3 Glucocorticosteroids (15.5%)
4 Stimulants (9.4%)
5 Hormones (6.2%)

Top-five questions * 
 

1 Prohibited list (21.0%)
2 GDS (16.2%)
3 Supplements (13.5%)
4 Action and risks (13.6%)
5 Whereabouts (6.2%)

Pursuant to pos. doping control* 5

Caller’s sport 1 Not known (31.3%)
2 Cycling (9.3%)
3 Fitness (8.4%)
4 Football (4.7%)
5 Swimming (4.3%)
6 Athletics (4.1%)
7 Equestrian Sports (3.2%)
8 Disabled Sports (2.8%)
9 Judo (2.4%)
10 Baseball and softball (2.1%)
10 Basketball (2.1%)

Caller awareness of Doping 
Infolijn 

1 Not known (51.1%)
2 Sports association (9.4%)
3 Called previously (8.6%)
4 Doping Authority site (8.6%)
5 Information for elite athletes (8.1%)

Callers referred to* 1 Doping Authority site (30.0%)
2 Internal (25.2%)
3 European Championships site (17.3%)
4 Other (8.9%)
5 NZVT (6.7%)

* Data of callers and e-mailers are joined together.
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kelijk kan worden geraadpleegd. De DIL valt onder het 

ISO-kwaliteitssysteem van de Dopingautoriteit. Intercol-

legiale toetsing vindt maandelijks plaats door alle vragen 

en antwoorden van de afgelopen periode te bespreken, 

aangevuld met actuele zaken. 

In 2008 is het totale aantal contacten toegenomen t.o.v. 

2007, namelijk van 1.112 naar 1.292 (+16%). Het aantal 

telefoontjes nam toe van 673 naar 752 (+12%) en het 

aantal e-mails steeg van 439 naar 540 (+23%). Van de 

sporters die van de DIL gebruik maakten was maar liefst 

77% topsporter en 23% breedtesporter. 

Er heeft een bijscholing plaatsgevonden voor de DIL-

operators. Die werd verzorgd door Lex van Nes, inspec-

teur bij de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ). Zijn 

presentatie ging over de illegale handel in doping.

Klanttevredenheidsonderzoek en trends 
Doping Infolijn

In de periode augustus 2007 tot februari 2008 zijn alle 

bellers en e-mailers van de Doping Infolijn gevraagd 

mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. 

Uiteindelijk zijn 222 bellers en 222 e-mailers benaderd, 

waarvan er respectievelijk 65 en 68 aan het onderzoek 

meededen. Hiervoor dienden ze een korte vragenlijst op 

internet in te vullen. Een dergelijk omvangrijk onder-

zoek t.b.v. de DIL was nog nooit eerder gedaan. Uit de 

resultaten bleek dat zowel de bellers als de e-mailers de 

Doping Infolijn als goed waardeerden. De bellers gaven 

de Doping Infolijn een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. 

De e-mailers zijn ook tevreden over de Doping Infolijn en 

geven een gemiddelde waardering van 8,2.

Parallel aan het onderzoek zijn ook de kerncijfers van de 

DIL over 2000-2007 geanalyseerd. Hieruit bleek onder 

meer dat het aantal bellers over genoemde periode 

wisselt, maar dat het aantal e-mails toeneemt sinds de 

registratie vanaf 2006. 

TOPSPORT

Topsportcampagne 100% Dope Free
Veel reeds bestaande activiteiten gericht op de Neder-

landse topsport zijn ondergebracht binnen de topsport-

campagne 100% Dope Free. De campagne is geba-

seerd op de vierjaarlijkse enquête onder Nederlandse 

topsporters. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de 

topsporters tegen het gebruik van doping is. Deze cam-

pagne richt zich naast het verstrekken van informatie 

met name op een attitude- en gedragsverandering. De 

campagne zal zeker tot 2012 doorlopen. 

for easy consultation. The DIL is subject to the Doping 

Authority’s ISO quality system. Peer appraisal takes 

place every month by discussing all recent questions 

and answers, as well as topical issues. 

In 2008, the total number of contacts increased compa-

red to 2007 from 1,112 to 1,292 (+16%). The number 

of calls rose from 673 to 752 (+12%) and the number 

of e-mails from 439 to 540 (+23%). No fewer than 77% 

of the athletes who used the DIL were elite athletes and 

23% were grassroots athletes. 

The DIL operators received supplementary training from 

Lex van Nes, an inspector with the Dutch Health Care 

Inspectorate (IGZ). His presentation dealt with the illegal 

doping trade.

Doping Infolijn: customer satisfaction  
survey and trends 

Between August 2007 and February 2008, all callers 

and writers of e-mails to the Doping Infolijn were asked 

to participate in a customer satisfaction survey. In the 

end, 222 callers and 222 e-mail writers were asked to 

participate, and 65 and 68 of them respectively agreed 

to do so. They were required to complete a brief Internet 

survey. There has never been a survey of this scope for 

the DIL in the past. The result showed that both callers 

and e-mail writers were happy with the Doping Infolijn. 

The callers gave the Doping Infolijn an average rating of 

8.1 (out of 10). The e-mail writers were also satisfied, 

and their average mark was 8.2.

In parallel with the survey, there was also an analysis 

of the DIL key figures for 2000-2007. This showed, for 

example, that the number of callers fluctuated during 

that period but that the number of e-mails has increased 

since registration started in 2006. 

ELITE SPORT

Elite sport campaign 100% Dope Free
Many existing activities focusing on Dutch elite sport 

have now been transferred to the elite sport campaign, 

100% Dope Free. The campaign is based on the survey 

of Dutch elite athletes conducted every four years, which 

showed that the vast majority of elite athletes were op-

posed to doping. In addition to providing information, this 

campaign focuses on changing attitudes and behaviour. 

The campaign will certainly continue until 2012. 

Advertisements
As part of the campaign, three advertisements were 

produced under the title ‘With doping we can say 

goodbye to sport’. The aim is to bring about a change 
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Advertenties
In het kader van de campagne is al eerder een drietal 

advertenties ontwikkeld, getiteld ‘Met doping kunnen 

we de sport wel vergeten’. Deze hebben als doel de 

persoonlijke norm van de sporter en zijn of haar nabije 

omgeving te beïnvloeden. Daarnaast is in 2008 een 

extra advertentie gemaakt om sporters op te roepen het 

100% Dope Free – True Winner statement te tekenen. 

Met hulp van een stagiaire van een opleiding Sportma-

nagement en -marketing zijn alle vier de advertenties op 

brede schaal verspreid naar en geplaatst in bondsbla-

den, algemene sportbladen en op websites van o.a. de 

Olympische Steunpunten.

Artikelen
Er is een aantal standaardartikelen vervaardigd die aan-

geboden werden aan diverse bondsbladen en algemene 

sportbladen. De items waren o.a. NZVT, GDS en can-

nabis. In het driemaandelijkse blad Coachen heeft de 

Dopingautoriteit een vaste dubbele pagina. Maandelijks 

verschijnt ook in Lopend Vuur een dopingbijdrage.

100% Dope Free – True Winner
Bij dit deel van de campagne worden (aankomende) 

top- en wedstrijdsporters opgeroepen om een anti-

dopingstatement te ondertekenen en zich actief uit te 

spreken tegen het gebruik van doping. Na onderte-

kening krijgt men het gouden polsbandje als symbool 

voor het feit dat je alleen een echte winnaar bent als 

je zonder doping presteert. Dit deel is ontwikkeld en 

wordt uitgevoerd in samenwerking met de NOC*NSF 

AtletenCommissie. Femke Dekker (roeien), Rutger Smith 

(atletiek), Jokelyn Tienstra (handbal) en Carl Verheijen 

(schaatsen) zijn ambassadeur van de campagne en in 

for the better in the personal standards of all athletes 

and their circles. In addition, an additional advertise-

ment was produced in 2008, calling on athletes to sign 

the 100% Dope Free – True Winner statement. With 

assistance from a trainee from a Sports Management 

and Marketing course, all four advertisements were 

distributed widely to, and published in, the magazines 

of sports associations, general sports magazines and 

on the Internet sites of, for example, the Dutch Olympic 

Support Centres.

Articles
A number of standard articles have been produced for 

various association magazines and general sports ma-

gazines. The subjects covered included dietary supple-

ments, therapeutic use exemptions and cannabis. The 

Doping Authority has its own double page in Coachen, 

a publication that appears every three months. We also 

make a monthly contribution about doping to Lopend 

Vuur.

100% Dope Free – True Winner
This part of the campaign calls on elite and competitive 

athletes to sign an anti-doping statement and to adopt 

an active stance against doping use. Once they have 

signed the statement, the athletes are given the gold 

wristband to symbolise the fact that you are only a true 

winner if you perform without doping. This component 

was developed and implemented in collaboration with 

the NOC*NSF Athletes Committee. Femke Dekker 

(rowing), Rutger Smith (athletics), Jokelyn Tienstra 

(handball) and Carl Verheijen (speed skating) are the am-

bassadors for the campaign. They were joined in 2008 

by Richard Bottram (ultra-marathon), Epke Zonderland 
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2008 kwamen daar Richard Bottram (ultramarathon), 

Epke Zonderland (turnen), en Mirjam de Koning-Peper 

(zwemmen) bij. Eind 2008 hadden maar liefst ruim 8.000 

sporters het statement getekend en een polsbandje 

(opgestuurd) gekregen.

Om het voorbeeld en de oproep van de ambassadeurs 

kracht bij te zetten zal er een korte film ten behoeve van 

de voorlichtingsbijeenkomsten gemaakt worden. Deze 

wordt in 2009 gerealiseerd.

Ambassadeurs van de campagne 100% Dope Free – True 
Winner: Carl Verheijen, Mirjam de Koning-Peper, Rutger 
Smith, Richard Bottram en Epke Zonderland.

www.100procentdopefree.nl 
Vlak voor de kick-off tijdens het Sportgala 2007 is de 

website van de campagne gelanceerd. Op de website 

staat van alles over de campagne, kan men zich aan-

sluiten en verschijnen regelmatig artikelen die sporters 

sterken om dopingvrij te (blijven) sporten. Het aantal 

unieke bezoekers lag in 2008 op 250 per dag. Er zijn 11 

nieuwsberichten verschenen en 2 aparte nieuwsbrieven 

naar alle abonnees verstuurd.

Persoonlijke voorlichting
Omdat vanaf 2008 voor leden van de Nationale Testing 

Pool een jaarlijkse voorlichting verplicht werd zijn er in 

dit jaar in vergelijking met voorgaande jaren veel meer 

presentaties geweest. Deels liep dit via de bonden, 

maar er is ook veel samengewerkt met de Olympische 

Steunpunten. In totaal zijn er 51 bondsspecifieke en 16 

bondsoverstijgende regionale bijeenkomsten geweest. 

Uiteindelijk is 60% van de sporters in de Testing Pool bij 

een voorlichtingsbijeenkomst geweest. 

(gymnastics), and Mirjam de Koning-Peper (swimming). 

By late 2008, more than 8,000 athletes had signed the 

statement and received a wristband.

To back up the ambassadors’ example and appeal, a 

short film will be made in 2009 for information meetings.

www.100procentdopefree.nl 
The site for the campaign was launched just prior to the 

2007 Sports Gala. The site contains all the information 

about the campaign, and provides people with the 

opportunity to enlist. There are also regular articles en-

couraging athletes to be/remain dope-free. The number 

of unique visitors in 2008 was 250 a day. Eleven news 

flashes have appeared and two separate newsletters 

were sent to all the subscribers. 

Personal education
From 2008 onwards, education will be obligatory for 

members of the National Testing Pool and so there were 

many more presentations this year by comparison with 

previous years. Some of these were organised through 

the sports associations but there was also extensive 

collaboration with the Olympic Support Centres. In total, 

there were 51 association-specific meetings and 16 

regional meetings for multiple associations. In the end, 

60% of the athletes in the Testing Pool attended an 

information meeting. 

Outreach Events
In addition to the information meetings, which are 

often provided for somewhat select groups, it was also 

decided to organise various outreach events in 2008. 

The idea is to deliberately target events/competitions 

where large groups of athletes and their parents and 

trainers/coaches are given general information and 

where they can put their individual questions to the 

Doping Authority. There were also opportunities to sign 

the 100% Doping Free – True Winner statement and 

to autograph a wall. Outreach events were organised 

during the national track cycling championships, the 

national wrestling championships, the national youth 

tennis championships, the national powerlifting cham-

pionships, the national youth handball championships, 

the national gymnastics championships and the national 

indoor rowing championships.

Doping fan booklet
Honouring an established tradition, the fan booklet was 

produced again in 2008. It contains the main doping 

rules, the WADA prohibited list, the list of common ap-

proved medicines (classified according to symptoms), 

and an explanation of the doping control procedure. In 

early January, when the new prohibited list came into 

http://www.100procentdopefree.nl
http://www.100procentdopefree.nl
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Outreach-events
Naast de voorlichtingsbijeenkomsten, die vaak voor een 

betrekkelijk selecte groep worden gehouden, zijn ook in 

2008 diverse outreach-events geweest. Hierbij worden 

doelbewust evenementen/wedstrijden bezocht waar aan 

grote groepen sporters, hun ouders en trainers/coaches 

algemene informatie kan worden verstrekt en waar zij 

aan de Dopingautoriteit vragen kunnen stellen. Ook 

kon men het 100% Dope Free – True Winner statement 

tekenen en een handtekening op een wand zetten. 

Outreach-events vonden plaats tijdens het NK baanwiel-

rennen, het NK worstelen, het NK tennis jeugd, het NK 

powerliften, het NK handbal jeugd, het NK turnen en het 

NK indoorroeien.

Handtekeningenwand met Jokelyn Tienstra

Dopingwaaier
Traditiegetrouw is ook in 2008 weer de dopingwaaier 

gemaakt. De inhoud van de dopingwaaier bestaat uit de 

belangrijkste dopingregels, de WADA-dopinglijst, een 

lijst met veel gebruikte toegestane geneesmiddelen (per 

ziektebeeld geordend) en een uitleg over de dopingcon-

troleprocedure. Begin januari, toen de nieuwe dopinglijst 

van kracht werd, is de dopingwaaier verstuurd naar alle 

850 A- en B-topsporters en High Potentials. Ook alle 

sportartsen, de leden van de GDS-commissie en pers-

contacten van de Dopingautoriteit ontvingen een waaier. 

Verder zijn topsportbonden en Olympische Steunpunten 

verzocht de dopingwaaier te verspreiden onder sporters 

en begeleiders. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, 

outreach-events en beursdeelname is de dopingwaaier 

uitgedeeld, en DCO’s gingen niet op pad zonder een 

stapeltje dopingwaaiers in de tas. Ook is de doping-

waaier los te koop bij de Dopingautoriteit. 

Trainer/coach-opleidingen
Er is een bijdrage geleverd aan de tweede TopCoach 

niveau 5-opleiding van NOC*NSF i.s.m. twee hogescho-

len. Gedurende een dagdeel werd uitvoerig ingegaan op 

alles rondom dopingregels en dopingpreventie.

force, the fan booklet was sent to all A and B elite athle-

tes and ‘High Potentials’. In addition, all sports doctors, 

the members of the TUE committee and the Doping 

Authority’s press contacts received a fan booklet. Elite 

sport organisations and Olympic Support Centres have 

also been asked to distribute the booklet to athletes and 

support staff. The fan booklet was handed out at infor-

mation meetings, outreach events and fairs, and DCOs 

on the road always had a bunch of fan booklets in their 

bags. The fan booklet can also be purchased separately 

from the Doping Authority. 

Trainer/coach courses
We contributed, together with two institutes of higher 

education, to the second TopCoach level 5 course from 

the NOC*NSF. One session was devoted to the exten-

sive discussion of all aspects of doping regulations and 

doping prevention.

SPORTS ORGANISED OUTSIDE 
A CLUB CONTEXT

Own Strength campaign 
The main target group in these sports consists of: 

visitors to fitness centres and their immediate circles (in-

cluding fitness instructors). The Own Strength campaign 

was developed for this group. The campaign was tried 

out in five centres in 2008 using two posters, a large jar 

and a folder as concrete communication resources. The 

poster promotes the ‘Own Strength’ supplement. The 

canister of Own Strength has now become the symbol 

for the campaign and an actual canister is used for a 

range of educational activities. The trial showed that 

the campaign worked well and that people appreciated 

it. The campaign will be rolled out further nationally in 

2009. The Own Strength muscle building programme 

was also tested in two centres and it was well received, 

even though large-scale implementation will require 

further development.

www.eigenkracht.nl 
The Own Strength site plays a central role in the cam-

paign. It specifically targets athletes/cosmetic athletes 

in fitness centres. The site provides objective, clear 

and practical information about how to build up muscle 

mass cleanly and effectively, and about sound ways of 

losing weight. There is also objective information about 

various types of listed prohibited substances and the 

side-effects, as well as an extensive presentation of the 

Own Strength campaign. In 2008, a total of 55 factual 

news reports were posted on the site. They were written 

by two external experts (journalists or subject matter 

http://www.eigenkracht.nl
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ANDERS GEORGANISEERDE 
SPORT

Campagne Eigen Kracht
Binnen de anders georganiseerde sport is de belang-

rijkste doelgroep: bezoekers van fitnesscentra en hun di-

recte omgeving (waaronder fitnessinstructeurs). Hiervoor 

is de Eigen Kracht campagne ontwikkeld. In 2008 is de 

campagne, met als concrete communicatiemiddelen 

twee posters, een grote pot en een folder, in een vijftal 

centra uitgetest. Op de poster wordt het ‘supplement’ 

Eigen Kracht gepromoot. Het potje Eigen Kracht is 

inmiddels het beeldmerk geworden van de campagne 

en een ‘tastbaar’ potje wordt ingezet bij verschillende 

voorlichtingsactiviteiten. In de pilot bleek dat de cam-

pagne goed aansloeg en gewaardeerd werd. In 2009 zal 

de campagne verder landelijk worden geïmplementeerd. 

Ook is het EK-spieropbouwprogramma in een tweetal 

centra uitgetest en positief gewaardeerd, hoewel een 

grootschalige implementatie meer ontwikkeling zal 

vereisen.

www.eigenkracht.nl 
Heel centraal in de campagne staat de Eigen Kracht-

website. Deze richt zich specifiek op (cosmetische) 

sporters in fitnesscentra. Op de site is objectieve, over-

zichtelijke en praktisch toepasbare informatie te vinden 

over clean en effectief spiermassa opbouwen en over 

verantwoorde manieren om af te slanken. Tevens staat 

er objectieve informatie op over diverse soorten doping-

geduide middelen en de bijwerkingen ervan. Ook is er 

van alles te vinden over de Eigen Kracht-campagne. In 

2008 zijn er in totaal 55 inhoudelijke nieuwsberichten 

op de site geplaatst, geschreven door de twee externe 

(inhoudelijke/journalistieke) experts uit de fitness/body-

buildingbranche en door eigen preventiemedewerkers. 

Geïnteresseerden kunnen zich door middel van een 

‘nieuwsflits’ (e-mail) abonneren op deze nieuwsberich-

ten. In 2008 steeg het aantal abonnees op de ‘nieuws-

flits’ van 650 naar 823, een stijging van 27% (net als in 

2007). 

Het aantal pageviews over 2008 bedroeg totaal 

219.855, gemiddeld 602 per dag. Dit is een daling van 

19% t.o.v. 2007. Wel werd de drukste dag ooit op 16 

december 2008 genoteerd met 1.678 pageviews. Dit 

werd veroorzaakt door een artikel over Eigen Kracht in 

de gratis krant Metro. 

Via de campagne worden geïnteresseerden naar de 

website verwezen. Voor nadere uitleg over de campag-

ne is een potje ‘Een kwestie van klikken’ gemaakt, wat 

een link is naar een website-deel met meer informatie 

over de campagne. 

experts) from the fitness/body-building branch and by 

our own prevention officers. It is possible to take out an 

e-mail subscription to these news reports. In 2008, the 

number of subscriptions to the ‘news flashes’ increased 

from about 650 to 823, an increase of 27% (matching 

2007). 

The number of page views in 2008 was 219,855, an 

average of 602 a day. This is a fall of 19% compared 

with 2007. The site did have its busiest day ever on 

16 December 2008, with 1,678 page views. This was 

the result of an article about Own Strength in the free 

newspaper Metro. 

The campaign refers people who are interested to the 

site. A jar has been produced – ‘A question of clicking’ 

– providing a link to the relevant section of the site for 

more information about the campaign. 

Revised edition of Own Strength book
November 2008 saw the publication of the second re-

vised edition of the book Op Eigen Kracht slanker-strak-

ker-sterker. The 5000 copies of the first edition were 

completely sold out in three years. The revised edition 

has been printed in full colour, with an index in the back; 

it has been updated and covers some issues in greater 

depth. The book was introduced during the Fitnessvak-

dagen fair and it was promoted on a wide scale.

Fitness courses
In 2008, the Eigen Kracht campaign included guest 

classes at various educational institutes, Fit!vak courses, 

the Royal Dutch Strength and Fitness Federation (KNKF) 

and private fitness courses. The ‘Own Strength’ jar is 

handed out to trainee fitness instructors after the guest 

classes.

Het potje Eigen Kracht is inmiddels het beeldmerk 
geworden van de Eigen Kracht-campagne.

http://www.eigenkracht.nl
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Herziene druk Op Eigen Kracht-boek
In november 2008 verscheen de tweede herziene editie 

van het boek Op Eigen Kracht slanker-strakker-sterker. 

De eerste druk met een oplage van 5.000 exemplaren 

was in drie jaar geheel uitverkocht. Het herziene boek is 

nu geheel in kleur uitgegeven, met een index ach-

terin; de nieuwe editie kent diverse actualiseringen en 

verdiepingen. Tijdens de Fitnessvakdagen is het boek 

geïntroduceerd. Daarnaast is grootschalig promotie 

gemaakt voor het boek.

Fitnessopleidingen
In 2008 zijn in het kader van de Eigen Kracht-campagne 

gastlessen gegeven aan vele CIOS’en, ROC’s, opleidin-

gen van Fit!vak, KNKF en particuliere fitnessopleidingen. 

Het potje Eigen Kracht wordt daarbij uitgedeeld aan 

fitnessinstructeurs in opleiding na afloop van de gastles.

Cleane Kneiters
Een nieuw onderdeel sinds 2007 binnen de campagne 

is de groep Cleane Kneiters. Dit zijn fitnessers/body-

builders die bewezen hebben dat je zonder doping een 

indrukwekkende fysiek kunt opbouwen. Vijf van hen 

fungeren als ambassadeur van de campagne. Ze staan 

met een achtergrondverhaal met foto’s op de website. 

Anderen kunnen het goede voorbeeld volgen en zich 

hierbij aansluiten.  

Artikelen
Al sinds 1997 heeft Eigen Kracht een vaste rubriek in 

het populaire bodybuildingtijdschrift Sport & Fitness 

Magazine (oplage 13.000). Onder eigen redactionele 

verantwoordelijkheid verstrekt de Dopingautoriteit in 

ieder nummer objectieve informatie over dopinggeduide 

middelen en zaken die er mee te maken hebben. Jaar-

lijks verschijnt het blad 6 maal. Alle verschenen artikelen 

worden ook op www.eigenkracht.nl geplaatst, zodat de 

informatie altijd beschikbaar blijft. Daarnaast heeft Eigen 

Kracht een vaste column in het fitnessblad Body Biz dat 

11 maal per jaar verschijnt. Ook zijn artikelen in Fitness 

Update verschenen en zijn bijdragen geleverd aan 

andere bladen, zoals Men’s Health.

Beurzen en symposia 
Tijdens de EFAA-congressen (voor fitness-, personal- en 

aerobictrainers) in februari 2008 werden 4 presentaties 

verzorgd met in totaal zo’n 100 aanwezigen. Evenals 

voorgaande jaren was de Dopingautoriteit ook aanwezig 

tijdens de Fitnessvakdagen in het najaar in de Jaarbeurs 

te Utrecht met ruim 9.000 bezoekers. 

Clean Hunks
A new item introduced to the campaign in 2007 was 

the group of Cleane Kneiters (‘Clean Hunks’). They are 

fitness athletes/body builders who have demonstrated 

that you can build up an impressive physique without 

dope. In the year under review, five of them were am-

bassadors for the campaign. They are on the site, which 

includes background stories and photos. Others can 

follow their example and join the campaign. 

Articles
Since 1997, Eigen Kracht has had a regular column 

in the popular bodybuilding magazine Sport & Fitness 

Magazine (with a circulation of 13,000). Acting under 

its own editorial responsibility, the Doping Authority 

provides objective information in each issue about prohi-

bited substances and related matters. The magazine is 

published six times a year. All the published articles are 

also posted on www.eigenkracht.nl so that the informa-

tion remains available. Eigen Kracht also has a regular 

column in the fitness magazine Body Biz, which is 

published 11 times a year. Articles have also appeared 

in Fitness Update and contributions have been made to 

other magazines such as Men’s Health.

Fairs and symposia 
During the EFAA congresses (for fitness, personal, and 

aerobics trainers) in February 2008, there were four pre-

sentations for about 100 people in total. As in previous 

years, the Doping Authority was also represented at the 

Fitnessvakdagen fair in the autumn in the Jaarbeurs in 

Utrecht, with more than 9000 visitors. 

Beursstand tijdens de Fitnessvakdagen.

http://www.eigenkracht.nl
http://www.eigenkracht.nl
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BEGELEIDEND PERSONEEL

Naast sporters is de afgelopen jaren steeds meer 

aandacht uitgegaan naar het begeleidend personeel 

van sporters. Zij kunnen in zowel positieve als nega-

tieve zin een belangrijke rol spelen. Daarom wordt de 

komende jaren geïnvesteerd in deze groep, waarbij de 

trainer/coach een belangrijke rol krijgt. Daarnaast spelen 

sport(para)medici een voorname rol.

Trainer/coach opleidingen
In samenwerking met de Academie voor Sportkader 

wordt gewerkt aan een algemene module voor coach-

opleidingen van niveau 3 en 4. Binnen een aantal bon-

den (KNSB, KNWU) werden gastlessen in de opleiding 

verzorgd. Ook is een start gemaakt met een verkenning 

wat de bonden in hun opleidingen aan dopingvoorlich-

ting doen. Op verzoek van WADA wordt meegewerkt 

aan voorbeeldpresentaties voor trainer/coaches die 

door WADA wereldwijd verspreid worden.

Presentaties
Er zijn diverse bijdragen geleverd aan andere oplei-

dingen en bijeenkomsten, zoals de Masteropleiding 

Sportfysiotherapie, de opleiding Sportdiëtetiek en de 

opleiding Sport, Gezondheid en Management. Ook werd 

meegewerkt aan het opstellen van een VSN-voedings-

consensus (met aandacht voor suppletie en NZVT) voor 

de jeugdige sporter.

Nieuw in 2008 zijn de KNWU-opleidingen voor ploeglei-

ders en voor soigneurs, waaraan een les over doping-

preventie is toegevoegd. Ook zijn ouders van zwemta-

lenten voorgelicht. In december is een convenant met 

het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) 

gesloten. Het convenant is er o.a. op gericht om groot-

schalig de sportmasseurs (bij) te scholen in de komende 

jaren. Inmiddels zijn al diverse voorlichtingen aan deze 

groep gegeven. 

Artikelen
Er zijn enkele artikelen ten behoeve van vak- en na-

slagliteratuur geschreven over doping en gerelateerde 

onderwerpen.

Bijscholing huisartsen
Samen met de farmaceut MSD zijn een zestal regionale 

bijeenkomsten geweest voor huisartsen. Zowel de top- 

als de breedtesport kwam hierbij aan de orde. 

SUPPORT STAFF

In addition to the focus on athletes, there has been an 

increasing emphasis in recent years on athlete support 

staff. They can play an important role in both a positive 

and negative sense. That is why energy will be invested 

in this group in the years to come, with the trainer/coach 

being given a prominent place. In addition, sports me-

dics and paramedics also occupy important positions.

Trainer/coach courses
In collaboration with the Academy for Sports Adminis-

trators, a general module is being developed for levels 3 

and 4 of coach courses. Guest classes were organised 

for a number of sports associations (such as the KNSB 

and KNWU). The first steps were also taken to conduct 

a survey of the doping education activities provided by 

the sports associations in their courses. At the request 

of WADA, we were involved in work on model presenta-

tions for trainers/coaches that will be distributed globally 

by WADA.

Presentations
Various contributions were made to other courses and 

gatherings, such as the Master’s training for Sports 

Physiotherapy in Utrecht, the Sports Nutrition training, 

and the Sport, Health and Management training. We 

were also involved in the drafting of a diet consensus 

for the Dutch Association for Sports Nutrition (with the 

emphasis on supplements and the Dutch Safeguards 

System for Dietary Supplements in Elite Sport (NZVT)) 

for young athletes.

A new activity in 2008 was the launch of courses by 

the Royal Dutch Cycling Union for team leaders and 

soigneurs, which now includes a lesson about doping 

prevention. Education activities were also organised for 

parents of talented swimmers. A covenant was signed 

with the Dutch Association for Sports Massage (NGS) 

in December. One of the aims of the covenant is to 

organise large-scale education activities and refresher 

education for sports masseurs in the years to come. A 

range of educational activities have now been organised 

for this group. 

Articles
A number of articles were written about doping and rela-

ted topics for professional and reference publications.

Refresher courses for GPs
Together with the pharmaceutical company MSD, we 

organised six regional meetings for GPs covering both 

elite and club sports. 
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Algemeen
In het streven om een blijvende actieve bijdrage te 

leveren aan het beteugelen van het dopingprobleem 

heeft de Dopingautoriteit in nauwe samenwerking met 

Nederlandse sportbonden, buitenlandse zusterorganisa-

ties en sportfederaties, en beleidspartners in 2008 weer 

een significant aantal dopingcontroles uitgevoerd.

Niet alleen werden Nederlandse sporters in Nederland 

gecontroleerd, maar ook in omringende landen en voor 

collega Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO’s) zijn 

dopingcontroles verricht. Daar waar Nederlandse spor-

ters additionele dopingcontroles moesten ondergaan 

als vervolgonderzoek na bevindingen van buitenlandse 

NADO’s, zijn deze door de Dopingautoriteit verzorgd. De 

organisatie geeft daarmee vorm aan de coördinatie tus-

sen het mondiale en het nationale programma.

Uitgevoerde controles
De Dopingautoriteit voert dopingcontroles uit voor 

Nederlandse sportorganisaties, voor het Wereld Anti-

Doping Agentschap (WADA), voor Internationale Fede-

raties (IF’s) en voor buitenlandse (nationale) antidoping 

organisaties (NADO’s). Ook dopingcontroles na het be-

halen van records en officiële limieten, de uitvoering van 

zogenaamde targetcontroles, en verschillende soorten 

vervolgonderzoeken vallen onder de verantwoordelijk-

heid van de Dopingautoriteit. 

De Dopingautoriteit voert voor Nederlandse sport-

organisaties twee soorten dopingcontroles uit, name-

lijk zogenaamde contingentcontroles en daarnaast 

General
With the aim of continuing its active contribution to 

tackling the problem of doping, the Doping Authority 

has again been working closely this year with Dutch 

sports associations, foreign sister associations and 

sports federations, and policy partners to carry out a 

significant number of doping controls. Not only in the 

Netherlands, but also in neighbouring countries and on 

behalf of fellow National Anti-Doping Organisations (NA-

DOs). Where Dutch athletes had to submit to additional 

doping controls in follow-up investigations pursuant to 

adverse analytical findings and refusals from NADOs in 

other countries, the Doping Authority carried out those 

controls. In this way, the organisation establishes coordi-

nation between the global and national programmes.

Controls conducted
The Doping Authority carries out doping controls for 

Dutch sports organisations, for the World Anti-Doping 

Agency (WADA), for International Federations (IFs) and 

for foreign (national) anti-doping organisations (NADOs). 

The Doping Authority’s responsibilities also include 

controls associated with records and qualification limits, 

the implementation of ‘target controls’ and various types 

of follow-up investigations. 

The Doping Authority carries out two types of control for 

the Dutch sports organisations: contingent controls and 

doping controls on behalf and for the account of the 

sports associations themselves. 
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dopingcontroles in opdracht en voor rekening van de 

sportbond zelf. 

Contingentcontroles worden gefinancierd vanuit de 

financiële middelen van de Stichting de Nationale 

Sporttotalisator (‘Lotto gelden’) en door het Ministerie 

van VWS. Deze contingentcontroles zijn onderdeel van 

het nationale anti-dopingprogramma. Dit programma 

wordt iedere vier jaar vastgesteld tussen NOC*NSF en 

de Dopingautoriteit. NOC*NSF bekostigt uit de Lotto-

gelden de directe kosten van de contingentcontroles. 

Het Ministerie van VWS neemt de vaste kosten van deze 

dopingcontroles voor haar rekening. 

Op basis van het eind 2007 nieuw geformuleerde 

NOC*NSF anti-dopingbeleid is het gehanteerde model 

voor het verdelen van de controles over de bonden aan-

gepast. In het nieuwe model is rekening gehouden met 

de geformuleerde uitgangspunten in het beleidskader 

waarbij 50% van de dopingcontroles out-of-competition 

uitgevoerd dient te worden en waarbij de leden van de 

nationale testing-pool (gebaseerd op het aantal status-

houders) minimaal 1 maal per jaar buiten wedstrijdver-

band gecontroleerd dienen te worden. 

Voor het jaar 2008 hebben VWS en NOC*NSF een geld-

bedrag beschikbaar gesteld waaruit de kosten van de 

uitvoering van 2.000 contingentcontroles ten behoeve 

van de Nederlandse sportbonden voldaan kunnen 

worden. Conform het nieuwe NOC*NSF beleid zijn 400 

controles hiervan bedoeld voor de uitvoering van zoge-

naamde targetcontroles, noodzakelijk vervolgonderzoek 

en voor dopingcontroles na het behalen van records en 

officiële limieten. 

Voor het uitvoeren van dopingcontroles voor WADA, 

internationale federaties, buitenlandse NADO’s en ove-

rige klanten zijn – gezien de grote variatie in de aantallen 

van dergelijke opdrachten – voor 2008 geen specifieke 

doelen gesteld. 

In 2008 heeft de Dopingautoriteit in totaal 2.667 doping-

controles uitgevoerd. Van dit totaal zijn 1.946 doping-

controles als onderdeel van het Nationaal programma 

uitgevoerd. Op basis van opdrachten zijn daarnaast voor 

WADA, internationale federaties, buitenlandse NADO’s 

en Nederlandse sportorganisaties en sportevenementen 

721 dopingcontroles uitgevoerd. In alle gevallen betrof 

het urinecontroles.

In 248 gevallen zijn de urinemonsters ook op EPO 

geanalyseerd. Dit gebeurde in verschillende sporttak-

ken, waarbij de top drie gevormd werd door schaat-

sen, atletiek en wielrennen. De dopingcontroles voor 

internationale federaties werden deels in het kader van 

Contingent controls are financed from the financial 

resources supplied by the National Sporttotalisator 

(‘Lottery funds’) and the Ministry of Sport. These con-

tingent controls are part of the national anti-doping pro-

gramme. This programme is adopted every four years 

in consultation between the NOC*NSF and the Doping 

Authority. The NOC*NSF finances the direct costs of the 

contingent controls from lottery funding. The Ministry of 

Health, Welfare and Sport finances the fixed expenses 

of these doping controls. 

On the basis of the new anti-doping policy formulated 

by the NOC*NSG in late 2007, changes have been 

made to the model for the distribution of controls across 

the associations. The new model takes into account 

the principles stated in the policy framework, which 

require 50% of the doping controls to take place out of 

competition and the members of the national testing 

pool (based on the number of designated athletes 

(statushouders)) to be controlled at least once a year out 

of competition. 

For 2008, the Ministry of Sport and the NOC*NSF made 

funding available for 2,000 contingent controls on behalf 

of the Dutch sports associations. In accordance with the 

new NOC*NSF policy, 400 of these controls were ear-

marked for controls associated with records and qualifi-

cation limits, the implementation of ‘target controls’ and 

follow-up investigations. 

No specific targets were set in 2008 for the implementa-

tion of doping controls for WADA, international federati-

ons, foreign NADOs or other clients, since the numbers 

of assignments of this kind are so variable. 

The Doping Authority conducted a total of 2,667 

doping controls in the year under review. Of this total, 

1,946 controls were conducted as part of the national 

programme. In addition, 721 controls were conducted in 

response to requests from WADA, international federati-

ons, foreign NADOs and Dutch sports organisations and 

sporting events. These were all urine tests.

In 248 cases, the urine samples were also analysed for 

EPO. This was the case in various branches of sport, 

with skating, cycling and athletics leading the field. The 

doping controls for international federations were gene-

rally conducted under the auspices of WADA and in the 

context of the contract with Anti Doping Services (ADS). 

ADS is a part of ANADO (the Association of National 

Anti-Doping Organizations). 

The total number of 2,667 doping controls for Dutch 

sports and sports organisations was 2.3% down on 

2007 (2,729 controls).
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Tabel 2  Overzicht van het aantal dopingcontroles uitgevoerd in 2008.
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Tabel 3  Aantal in- en out-of-competition dopingcontroles uitgevoerd in 2008.
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het contract met Anti Doping Services (ADS) uitgevoerd. 

ADS is onderdeel van ANADO (Association of National 

Anti-Doping Organizations). 

Het totale aantal van 2.667 dopingcontroles voor de  

Nederlandse sport en sportorganisaties is een daling van 

2,3% ten opzichte van 2007 (2.729 dopingcontroles).

Aantal dopingcontroles

2008 2007

Nationaal programma 1946 2267

In opdracht van derden 721 462

Totaal 2667 2729

De 1.946 dopingcontroles in het kader van het Nationaal 

programma vonden plaats bij 32 Olympische sport-

bonden en 17 niet-Olympische sportbonden, in de 

verhouding 83:17. Bij enkele kleine sportbonden zijn 

geen dopingcontroles uitgevoerd. Verreweg de meeste 

dopingcontroles zijn uitgevoerd in het wielrennen, ge-

volgd door zwemmen, atletiek en als vierde schaatsen. 

De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU), 

de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), de 

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) 

en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) hebben buiten 

het nationale programma een additioneel dopingcontro-

leprogramma gefinancierd.

Niet alle sportbonden hebben volledig en/of tijdig de 

door de Dopingautoriteit verzochte informatie over wed-

strijden en evenementen aangeleverd. De Dopingautori-

teit heeft in 2008 dan ook – evenals vorig jaar – gebruik 

gemaakt van de informatie afkomstig van externe bron-

nen, zoals onder meer websites. In juli en augustus was 

een daling van het aantal uitgevoerde dopingcontroles 

te zien als gevolg van de olympische spelen en daarmee 

samenhangende  terugloop van het aantal georgani-

seerde wedstrijden en evenementen. 

Number of doping controls

2008 2007

National programme 1946 2267

On behalf of third parties 721 462

Total 2667 2729

The 1,946 doping controls conducted as part of the 

national programme covered 32 Olympic sports and 17 

non-Olympic sports in a ratio of 83:17. There were no 

doping controls in a number of small sports associa-

tions. Most controls by far were conducted in cycling, 

followed by swimming, athletics and, in fourth place, 

skating. The Royal Netherlands Cycling Union (KNWU), 

the Royal Netherlands Football Association (KNVB), the 

Royal Netherlands Skating Association (KNSB) and the 

Netherlands Triathlon Association have financed an ad-

ditional doping control programme that is conducted in 

addition to the national programme.

Not all sports associations provided the complete and/

or timely information requested by the Doping Authority 

about competitions and events. In 2008 therefore, like 

last year, the Doping Authority made use of information 

from external sources such as Internet sites. In July 

and August, there was a fall in the number of controls 

conducted. This was due to the Olympic Games and 

the associated fall in the number of competitions and 

events organised. 

Unannounced doping controls
The total percentage of out-of-competition controls 

was slightly up on 2006 at 37% of all controls. The 

percentage of out-of-competition controls in the national 

programme was 47.5%. This means that the target of 

50% out-of-competition controls as a proportion of the 

contingent controls has been almost met. The additional 

doping controls conducted pursuant to instructions from 

Dutch associations and organisers were generally in-

competition controls (90%). 463 men and 258 women 

underwent these controls. 99.7% per cent of all controls 

took place without warning (‘no notice’) and this is close 

to the international target percentage of 100%. 

Target controls
The Doping Authority has been given the authority, in 

the model anti-doping regulations for sports associa-

tions, to conduct target controls. These controls may 

only be conducted in specific cases and on the basis 

of criteria determined beforehand. These criteria were 

updated in 2007 and made less stringent so that target 

controls could be used even more widely in the year  

Top-4 dopingcontroles
1. Wielrennen/Cycling
2. Zwemmen/Swimming
3. Atletiek/Athletics
4. Schaatsen/Skating
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Onaangekondigde dopingcontroles
Het totale percentage dopingcontroles buiten wedstrijd-

verband (‘out-of-competition’) toont in verhouding tot 

2008 een lichte stijging en komt op 37%. Het percenta-

ge dopingcontroles buiten wedstrijdverband in het kader 

van het Nationale programma was 47,5%. Hiermee is 

het streven om 50% van de contingentcontroles buiten 

wedstrijdverband uit te voeren nagenoeg behaald. De 

extra dopingcontroles waartoe Nederlandse bonden en 

organisatoren opdracht gaven, waren veelal wedstrijd-

controles (90%). Bij deze dopingcontroles werden 463 

mannen en 258 vrouwen gecontroleerd. 99,7% van alle 

controles waren onaangekondigd (‘no notice’) en dit 

benadert het internationale streefpercentage van 100%. 

Targetcontroles
De Dopingautoriteit heeft in het model antidopingre-

glement voor sportbonden de bevoegdheid tot het 

uitvoeren van zogenaamde targetcontroles. Deze do-

pingcontroles worden in specifieke gevallen en op basis 

van vooraf vastgestelde criteria uitgevoerd. In 2007 zijn 

deze criteria reeds geactualiseerd en verder verruimd 

waardoor de targetcontroles in 2008 nog breder konden 

worden ingezet. In 2008 heeft de Dopingautoriteit - al 

dan niet mede op verzoek van de betreffende sportbon-

den - een tiental targetcontroles geïnitieerd. 

In 2008 heeft in totaal in 261 gevallen de dopingcontrole 

geen doorgang kunnen vinden. Het gaat hierbij om:

1  de keren dat een DCO een door de sportbond/

sport(st)er opgegeven huisadres aandoet en de 

sport(st)er gedurende de uitgezette controleperiode 

onaangekondigd afwezig was, dan wel dat deze niet 

(meer) op het adres woont.

2  de keren dat een DCO een (centrale) training of 

wedstrijd aandoet (opgegeven door de sportbond) 

en deze training of wedstrijd bleek te zijn afgelast of 

verplaatst zonder dat De Dopingautoriteit hierover 

vooraf was geïnformeerd.

Tabel 4  Belastende analyseresultaten in 2008 onderbouwd door een medische dispensatie en door de Dopingautoriteit gesloten  
na initial review; stand van zaken bij het afsluiten van het jaarverslag (1 mei 2009)

   

Bond Bevinding/stof Aantal Afhandeling

Zwemmen (aangepast sporten) Formoterol 3 medische dispensatie afgegeven

Korfbal Carboxy-finasteride 1 medische dispensatie afgegeven

Krachtsport Formoterol 2 medische dispensatie afgegeven

Roeien Salmeterol 2 medische dispensatie afgegeven

Wielrennen Salmeterol 1 medische dispensatie afgegeven

Totaal 9

under review. In 2008, the Doping Authority, in some ca-

ses at the request of the sports associations in question, 

initiated ten target controls. 

Doping controls were not completed in 261 cases in 

2008. This was when:

1   a DCO went to the home address stated by an 

athlete and the athlete was not present during the 

control period without having given notice, or was 

not/no longer resident at that address.

2   a DCO went to training sessions or competitions 

(reported by the sports association) and these training 

sessions or competitions had been cancelled or 

moved without the Doping Authority being informed 

accordingly in advance.

3   athletes/teams were absent from events and compe-

titions and central training sessions which they were 

expected to attend.

In all cases, the athletes ultimately underwent doping 

controls and no missed tests were classified as infringe-

ments of the doping regulations.

 

Control distribution as a reflection of the 
Dutch sports world

Of the 1946 controls conducted for sports in the Ne-

therlands, 1257 involved men (64.6%) and 689 women 

(35.4%). The male-female distribution is therefore a 

good reflection of the Dutch sports world.1 The uneven 

male-female distribution has two causes. First of all, 

more men than women participate in elite sports. In 

addition, more men than women participate in the bran-

ches of sports where most controls take place.

Adverse analytical findings and refusals
In 2008, 72 findings (69 anomalous A urine samples and 

refusals) were registered with the Doping Authority. The 

69 anomalous A urine samples included 13 anomalous 

1. In 2007, the ratio was 73% to 27%.
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3  de keren dat vooraf opgegeven sport(st)ers/selecties 

afwezig zijn op evenementen, wedstrijden en centrale 

trainingen.

In alle gevallen is de sporter uiteindelijk tijdig aan een 

dopingcontrole onderworpen, zodat geen enkele missed 

test als overtreding van het dopingreglement is aange-

merkt.

 

Controleverdeling afspiegeling van de Nederlandse sport

In het totaal van 1946 dopingcontroles voor de sport 

in Nederland werden er 1257 bij mannen uitgevoerd 

(64,6%) en 689 bij vrouwen (35,4%). Daarmee is de 

man-vrouw verdeling in 2008 een goede afspiegeling 

van de Nederlandse sport1. De ongelijke man-vrouw 

verdeling heeft twee oorzaken. Allereerst is er een 

verschil in topsportparticipatie van mannen en vrouwen. 

Daarnaast is deelname van het aantal mannen binnen 

de sporttakken met de meeste dopingcontroles relatief 

groter dan het aantal vrouwen.

Bevindingen
In 2008 zijn 72 afwijkende bevindingen (69 afwijkende 

A-delen van urinemonsters en 3 weigeringen) bij de 

Dopingautoriteit geregistreerd. De 69 afwijkende A-delen 

van urinemonsters zijn inclusief 13 afwijkende A-delen 

welke aangetroffen zijn als gevolg van noodzakelijk 

vervolgonderzoek aangaande een T/E ratio groter dan 

4. In 8 gevallen bleek tijdens het ‘Initial Review’ dat een 

medische dispensatie was verleend voor het therapeu-

tische gebruik van de aangetroffen dopinggeduide stof 

(zie tabel 4). 

Bij de stoffenindeling op groepsniveau conform de 

1.  In 2007 ging het om 73% respectievelijk 27%.

Table 4  Adverse analytical findings in 2008 justified by a therapeutic use exemption and closed by  
the Doping Authority after initial review; situation at time of annual closure of the annual report (1 May 2009)   

   

Association Finding/substance Number Action taken

Swimming Formoterol 3 therapeutic use exemption granted

Korfball Carboxy-finasteride 1 therapeutic use exemption granted

Strength Sports Formoterol 2 therapeutic use exemption granted

Rowing Salmeterol 2 therapeutic use exemption granted

Cycling Salmeterol 1 therapeutic use exemption granted

Total 9

A samples which were found as a result of follow-up 

investigations pursuant to a T/E ratio higher than 4:1. 

In 8 cases, the ‘Initial Review’ established that medical 

dispensation had been granted for the therapeutic use 

of the prohibited substance (see table 4). 

Using the classification of substances from the WADA 

prohibited list for 2008, a substance was found in 69 

anomalous A urine samples on a total of 71 occasions 

(two urine samples contained metabolites from two 

substances). Substances from the category of anabolic 

substances were found in 42 of the 71 cases (inclu-

ding elevated T/E ratios). Two substances were in the 

diuretics / masking substances category, eleven were 

cannabis metabolites, and stimulants were found on six 

occasions.

Detected substances

2008 2007

Anabolic substances 42 37

Beta2 agonists 9 23

Anti-oestrogenic substances 0 0

Diuretics / masking substances 2 9

Stimulants 6 9

Narcotics 0 1

Cannabinoids 11 14

Glucocorticosteroids 0 6

Beta blockers 1 2

Total 71 101

 

The incidence of adverse findings and refusals – 72 in 

2,667 controls – was 2.7%. The percentage is lower 

than in 2007 (3.7%).
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Tabel 5  Belastende analyse resultaten en weigeringen in 2008; stand van zaken bij het afsluiten van het jaarverslag (1 mei 2009)  

   

Sport Bevinding / stof Aantal Afhandeling door sportorganisatie

Atletiek metaboliet van metandienone 1 zaak aanhangig bij sportbond

Atletiek gebruik van een verboden methode 1 zaak aanhangig bij internationale federatie

Atletiek (niet NL, niet ND) T/E-ratio >4 1 zaak aanhangig bij internationale federatie

Badminton MDA, MDMA en metaboliet van cannabis 1 zaak aanhangig bij sportbond

Basketbal (aangepast 
sporten)

amphetamine en metaboliet van  
cannabis 

1 sportbond: 21 dagen schorsing

Basketbal metaboliet van cannabis 1 sportbond: 80 dagen schorsing

Basketbal (aangepast 
sporten)

T/E-ratio >4 1 sportbond: 24 dagen schorsing; Dopingautoriteit in 
beroep

Basketbal (niet NL) T/E-ratio >4 1 zaak aanhangig bij internationale federatie

Basketbal (niet NL) metaboliet van cannabis 1 sportbond: 83 dagen schorsing na beroepsprocedure

Basketbal (niet NL) metaboliet van cannabis 1 sportbond: 51 dagen schorsing

Biljart metoprolol 1 zaak aanhangig bij sportbond

Boksen metaboliet van cannabis 1 sportbond: berisping en diskwalificatie

Cricket salmeterol 1 zaak aanhangig bij sportbond

Honkbal en softbal amphetamine 1 sportbond: 2 jaar schorsing; sporter in beroep

Ijshockey (niet NL) metaboliet van cannabis 1 zaak aanhangig bij sportbond

Kanovaren weigering / in gebreke blijven 1 zaak aanhangig bij sportbond

Krachtsport ephedrine 1 tuchtcommissie ISR: 2 jaar schorsing

Krachtsport metabolieten van sibutramine 1 zaak aanhangig bij sportbond

Oosterse gevechtskunsten weigering / in gebreke blijven 1 zaak aanhangig bij sportbond

Rolhockey en bandy T/E-ratio >4 2 vervolgonderzoek nog gaande

Snooker metaboliet van cocaïne 1 sportbond: tuchtrechtelijke sanctie niet mogelijk, sporter 
niet lid van bond

Squash (niet NL) metaboliet van cannabis 1 sportbond: waarschuwing, berisping en 6 maanden 
voorwaardelijke schorsing met proeftijd van 2 jaar

Triathlon (niet NL, niet ND) T/E-ratio >4 1 zaak aanhangig bij internationale federatie

Voetbal metaboliet van cannabis 3 zaak aanhangig bij sportbond

Voetbal (Poging tot) gebrekkige medewerking / 
(poging tot) manipulatie

1 zaak aanhangig bij sportbond

Waterskiën metaboliet van nandrolone of zijn  
precursors

1 zaak aanhangig bij sportbond

Wielrennen T/E-ratio >4 1 vervolgonderzoek nog gaande

Wielrennen (niet ND) furosemide 1 zaak aanhangig bij internationale federatie

Wielrennen (niet NL, niet 
ND)

norandrosterone 1 zaak aanhangig bij internationale federatie

Zwemmen T/E-ratio >4 1 vervolgonderzoek nog gaande

Zwemmen (aangepast 
sporten)

weigering / in gebreke blijven 1 zaak aanhangig bij sportbond

Totaal 34
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Tabel 5  Adverse analitycal findings and refusals in 2008; situation at the time of annual closure (1 May 2009)   
   

Sport Finding/substance Number Action taken by Sports organisation

Athletics metabolite of metandienone 1 proceedings instituted with sports organisation

Athletics use of prohibited method 1 proceedings instituted with international federation

Athletics (not NL) T/E-ratio >4 1 proceedings instituted with international federation

Badminton MDA, MDMA and metabolite of cannabis 1 proceedings instituted with sports organisation

Basketball amphetamines and metabolite of can-
nabis 

1 sports association: 21 days suspension

Basketball metabolite of cannabis 1 sports association: 80 days suspension

Basketball T/E-ratio >4 1 sports association: 24 days suspension; appealed by 
Doping Authority

Basketball (not NL) T/E-ratio >4 1 proceedings instituted with international federation

Basketball (not NL) metabolite of cannabis 1 sports association: 80 days suspension after appeal

Basketball (not NL) metabolite of cannabis 1 sports association: 51 days suspension

Billiard Sports metoprolol 1 proceedings instituted with sports organisation

Boxing metabolite of cannabis 1 sports association: warning and reprimand

Cricket salmeterol 1 proceedings instituted with sports organisation

Baseball and softball amphetamines and metabolite of can-
nabis 

1 sports association: 2 years suspension; athlete has 
appealed

Icehockey (not NL) metabolite of cannabis 1 proceedings instituted with sports organisation

Canoing refusal / default 1 proceedings instituted with sports organisation

Strength Sports ephedrine 1 sports association: 2 years suspension

Strength Sports metabolites of sibutramine 1 proceedings instituted with sports organisation

Eastern martial arts refusal / default 1 proceedings instituted with sports organisation

Rollerhockey and bandy T/E-ratio >4 2 cases pending

Snooker metabolite of cocaine 1 sports association: sanction not possible, athlete is not 
a member of association

Squash (not NL) metabolite of cannabis 1 sports association: warning and reprimand, and 6 
months provisional susp. with trial period of 2 years

Triathlon (not NL)) T/E-ratio >4 1 proceedings instituted with international federation

Football metabolite of cannabis 3 proceedings instituted with sports organisation

Football (attempted) evasion / (attempted) mani-
pulation

1 proceedings instituted with sports organisation

Water skiing metabolite of nandrolone or its precur-
sors

1 proceedings instituted with sports organisation

Cycling T/E-ratio >4 1 case pending

Cycling (not NL) furosemide 1 proceedings instituted with international federation

Cycling (not NL) norandrosterone 1 proceedings instituted with international federation

Swimming T/E-ratio >4 1 case pending

Swimming refusal / default 1 proceedings instituted with sports organisation

Total 34
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Number of adverse analytical findings and refusals 
as a ratio of the number of doping controls

2008 2,667 2.7%

2007 2,729 3.7%

2006 2,825 4.8%

2005 3,052 4.0%

2004 2,848 1.9%

2003 2,876 1.3%

2002 2,755 1.7%

2001 2,321 2.0%

After a slight increase in 2007, the use of cannabinoids 

and glucocorticosteroids fell again slightly in 2008. As 

in 2007, there were no adverse findings in 2008 in the 

category of hormones and associated substances. 

The laboratories found testosterone/epitestosterone rati-

os (T/E ratio) in excess of 4:1 in 39 of the 60 anomalous 

A urine samples. In virtually all these cases, the Doping 

Authority initiated and financed the validated isotope 

ratio mass spectrometry analysis (IRMS) in 2008. This 

method can distinguish between the exogenous admi-

nistration of testosterone and endogenous increases. If 

the IRMS analysis shows that the rise is not attributable 

to an exogenous cause, the 2008 WADA prohibited 

list requires a retrospective follow-up investigation. In 

almost all the relevant cases, the follow-up investigation 

determined that the rise was caused by non-exogenous 

factors and therefore not considered to be indicative of 

the use of testosterone or testosterone pro-hormones. 

In one case, IRMS demonstrated that the rise was the 

result of exogenous factors.

In 2008, the Doping Authority initiated proceedings in 

29 cases in 18 different sports because of possible 

infringements of the regulations of the sports association 

involved. In 4 of these 29 cases, result management 

was transferred to the international sports federation 

since they related to foreign athletes and/or because the 

doping controls were not conducted subject to Dutch 

anti-doping regulations. Basketball was most prominent-

ly represented in these 29 cases, followed by strength 

sports and football. 24 male athletes and 5 female ath-

letes were involved. Six athletes availed themselves of 

their entitlement to a counter-analysis and, in virtually all 

cases, the B analysis took place in the absence of the 

athlete and/or the athlete’s representative. Once again, 

all the counter-analyses in 2008 confirmed the presence 

of the prohibited substance found in the A samples. In 

addition, table 5 includes another four cases in which 

the follow-up investigation pursuant to an elevated T/E 

WADA prohibited list 2008 werd over de 69 afwijkende 

A-delen van urinemonsters in totaal 71 maal een stof 

aangetroffen (twee urinemonsters bevatte afbraak-

producten van twee stoffen). In 42 van de 71 gevallen 

werden er stoffen in de categorie anabole middelen 

gevonden (inclusief verhoogde T/E ratio’s). Twee stoffen 

vielen in de categorie diuretica / maskerende middelen, 

elf maal betrof het (afbraakproducten van) cannabis en 

zes maal werden er stimulantia aangetroffen.

Aangetroffen stoffen

2008 2007

Anabole middelen 42 37

Bèta-2-agonisten 9 23

Anti-oestrogene middelen 0 0

Diuretica / maskerende middelen 2 9

Stimulantia 6 9

Narcotica 0 1

Cannabinoïden 11 14

Glucocorticosteroïden 0 6

Bètablokkers 1 2

Totaal 71 101

Het aantal afwijkende bevindingen (inclusief weigeringen) 

is met 72 op de 2.667 uitgevoerde dopingcontroles 2,7%. 

Het percentage is gedaald ten opzichte van 2007 (3,7%).

Aantal bevindingen t.o.v. aantal dopingcontroles

2008 2.667 2,7%

2007 2.729 3,7%

2006 2.825 4,8%

2005 3.052 4,0%

2004 2.848 1,9%

2003 2.876 1,3%

2002 2.755 1,7%

2001 2.321 2,0%

In 2008 is er – na een lichte toename in 2007 – weer 

een lichte afname van het gebruik van cannabinoïden en 

glucocorticosteroïden te zien. Evenals in het jaar 2007, 

zijn er in 2008 geen bevindingen gedaan in de categorie 

hormonen en aanverwante stoffen. 

Van de in totaal 69 afwijkende A-delen van urinemon-

sters werd in 39 urinemonsters door de laboratoria 

een testosteron/epitestosteron verhouding (T/E-ratio) 

groter dan 4:1 gerapporteerd. De Dopingautoriteit heeft 
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in 2008 in nagenoeg al deze gevallen de gevalideerde 

isotopenratio massaspectrometrie analyse (IRMS) 

geïnitieerd en bekostigd. Deze methode is in staat om 

exogene toediening van testosteron van een endogene 

verhoging te onderscheiden. Indien de IRMS-analyse 

aantoont dat de verhoging niet aan een exogene 

oorzaak te wijten is, dient volgens de WADA dopinglijst 

2008 (retrospectief) vervolgonderzoek plaats te vinden. In 

bijna alle relevante gevallen toonde het vervolgonder-

zoek aan dat de verhoging door niet exogene factoren 

veroorzaakt werd en werd het als niet indicatief voor het 

gebruik van testosteron of testosteron pro-hormonen 

beoordeeld. In één geval toonde IRMS analyse een 

verhoging door exogene factoren aan.

De Dopingautoriteit heeft in 2008 29 zaken in 18 

verschillende sporten aanhangig gemaakt omdat deze 

mogelijk in strijd waren met de reglementen van de 

betreffende bond. In 4 van deze 29 gevallen is het resul-

taatmanagement overgedragen aan de  internationale 

sportfederatie, daar het buitenlandse sporters betrof en/

of de dopingcontroles niet onder Nederlandse anti-do-

pingregelgeving waren uitgevoerd. In deze 29 zaken was 

basketbal het meest vertegenwoordigd, gevolgd door 

de krachtsporten en voetbal. Het betrof 24 mannelijke 

sporters en 5 vrouwelijke sporters. 6 sporters maak-

ten gebruik van het recht op contra-expertise waarbij 

in nagenoeg alle gevallen de B-analyse plaatsvond in 

afwezigheid van de sporter en/of diens vertegenwoordi-

ger. Ook in 2008 bevestigden alle contra-expertises de 

aanwezigheid van de verboden stof zoals aangetroffen 

in het A-deel van de urinemonsters. Daarnaast zijn in 

tabel 5 nog 4 gevallen opgenomen waarbij het vervolg-

onderzoek inzake een verhoogde T/E ratio nog loopt, 

deze zaken zijn, in afwachting van het resultaat, nog niet 

bij betreffende sportbond aanhangig gemaakt

Twee urinemonsters bevatten twee verboden stoffen. In 

11 urinemonsters werden door de laboratoria (metabo-

lieten van) cannabis aangetroffen. Het betrof in dit geval 

zes verschillende sportdisciplines. Dit is een lichte daling 

ten opzichte van 2007 (14 urinemonsters). Cannabis 

werd in 2008 het meest aangetroffen in het basketbal. 

De Dopingautoriteit heeft in opdracht van een interna-

tionale federatie in 2008 eenmaal een bloedcontrole 

uitgevoerd naar aanleiding van een wereldrecord.

Mobiel dopingcontrolestation
De Dopingautoriteit kan een mobiel dopingcontrolestati-

on inzetten ten behoeve van die sporten en sportonder-

delen waarvoor het inrichten van een vast dopingcontro-

lestation niet tot de mogelijkheden behoort.  

ratio is still ongoing. Pending the result, no proceedings 

have yet been initiated with the sports association in 

question for these cases.

Two urine samples contained two prohibited subs-

tances. In 11 urine samples, the laboratories found 

metabolites of cannabis. The samples came from six 

different sports. This is a slight fall compared with 2007 

(14 urine samples). In 2008, cannabis was found most 

in basketball. 

Acting on instructions from an international federation, 

the Doping Authority conducted one blood control in 

2008 pursuant to a world record.

Mobile doping control station
The Doping Authority can deploy a mobile doping 

control station for those sports and sporting activities for 

which the establishment of a permanent doping control 

station is not possible. An optimal doping control station 

provides athletes with privacy and safeguards the inte-

grity of the doping controls. Use of the mobile station 

remained stable in 2008 by comparison with 2007. 

The station is used, for example, for equestrian sports, 

motorsport, cycling, triathlon and archery.

Exemptions
565 exemption applications were processed in 2008. 

There were 499 ‘short procedure’ exemption applica-

tions and 66 standard exemption procedures in which 

the Therapeutic Use Exemption Committee (TUE com-

mittee) approved the use of prohibited substances on 

medical grounds. The number of exemption applications 

in 2008 was slightly lower than in 2007, when 592 ap-

plications were processed.

More than 60% of the exemption applications came 

from male athletes. 

In terms of the regional spread, most applications 

continued to come from the province of South Hol-

land (23%), followed by North Holland (16%) and North 

Brabant (15%). The situation was therefore unchanged 

compared with 2007.

Taken as a whole, the applications came from 41 dif-

ferent sports associations. Most applications (24%) 

were from the Royal Netherlands Cycling Union (KNWU). 

The Royal Netherlands Football Association was, as in 

previous years, the association with the second-largest 

number of applications. 

The introduction of the new International Standard 

for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE) resulted in 

changes to the TUE system and so a lot of time went 
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into adaptations of the online registration system in late 

2008. All the texts were amended in accordance with 

the new regulations that came into force on 1 January 

2009.

Een optimaal dopingcontrolestation biedt de sporter pri-

vacy en waarborgt de integriteit van de dopingcontroles. 

De inzet van het mobiele station is in 2008 ten opzichte 

van 2007 gelijk gebleven. Het station is ondermeer voor 

de hippische sport, de motorsport, het wielrennen, de 

triatlon, en handboogschieten ingezet.

Dispensaties
In 2008 zijn 565 dispensatieaanvragen afgehandeld. Het 

ging hierbij om 499 dispensatieverzoeken volgens de 

‘korte procedure’ en 66 standaard dispensatieproce-

dures, waarbij de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter 

commissie (GDS) het gebruik van dopinggeduide mid-

delen op medische gronden goedkeurde. Het aantal 

dispensatieaanvragen in 2008 is een geringe daling ten 

opzichte van 2007, toen er 592 afgehandelde aanvra-

gen waren.

Ruim 60% van de dispensatieaanvragen kwam van 

mannelijke sporters. 

Wat betreft de regionale spreiding bleven de meeste 

aanvragen uit de provincie Zuid-Holland (23%) komen, 

gevolgd door Noord-Holland (16%) en Noord-Brabant 

(15%), wat eenzelfde volgorde is als in 2007.

In totaal waren de aanvragen afkomstig van 41 ver-

schillende sportbonden. De meeste aanvragen waren 

afkomstig van de KNWU met 24%. De KNVB was net 

als in vorige jaren de bond met de op een na meeste 

aanvragen. 

Omdat met de invoering van de nieuwe International 

Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE) er 

het nodige veranderde binnen het GDS systeem, is eind 

2008 veel tijd gestoken in het aanpassen van het online 

registratie systeem. Ook alle teksten zijn aangepast 

conform de nieuwe regelgeving die op 1 januari 2009 

van kracht geworden is.



32

Revisie World Anti-Doping Code
In november 2007 werd het revisieproces van de World 

Anti-Doping Code afgerond met de vaststelling van de 

nieuwe WADC 2009. In alle fasen van het proces heeft 

de Dopingautoriteit zeer intensief deelgenomen aan 

het revisieproces, en deze betrokkenheid is in 2008 

niet verminderd, omdat ook na vaststelling nog vragen 

resteerden over de interpretatie en implementatie van de 

nieuwe Code.

Revisie International Standards
Bij de World Anti-Doping Code behoren diverse 

technische uitvoeringsstandaarden (de ‘International 

Standards’) die alle, net zoals de Code, een verplicht 

karakter hebben. De voor het verstrekken van Medi-

sche dispensatie relevante standaard is de International 

Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE). Deze 

Standaard was in 2008 in revisie, wat bovendien ook 

voor de International Standard for Laboratories (ISL) 

gold. De importantie en gevoeligheid van de herziene 

onderwerpen waren reden voor uitgebreide reacties van 

de Dopingautoriteit op conceptversies richting WADA. 

Daarnaast is uitgebreid commentaar gegeven op de 

concept Dopinglijst (Prohibited List) 2009, die op  

1 januari 2009 van kracht is geworden.

Privacy
De Dopingautoriteit heeft zich in de loop van 2008 

steeds intensiever bezig gehouden met de bescherming 

van (gevoelige) persoonsgegevens door alle betrok-

ken partijen bij het (internationale) antidopingbeleid. 

International Affairs
4 | Internationale zaken

Revision of the World Anti-Doping Code
In November 2007, the revision process for the World 

Anti-Doping Code was completed with the adoption of 

the 2009 WADC. During all phases, the Doping Autho-

rity was a very active participant in the revision process, 

and this involvement was maintained in 2008 since 

questions still remained after the adoption of the code 

about its interpretation and implementation.

Revision of International Standards
The World Anti-Doping Code is linked to a range of 

technical implementation standards (the ‘Internati-

onal Standards’) which, like the code itself, are all 

compulsory. The relevant standard for exemptions on 

therapeutic grounds is the International Standard for 

Therapeutic Use Exemptions (ISTUE). This standard 

underwent revision in 2008, and the same applied to 

the International Standard for Laboratories (ISL). The 

importance and sensitivity of the revised topics meant 

that the Doping Authority provided WADA with detailed 

responses to the draft versions. In addition, extensive 

comments were made on the draft 2009 Prohibited List, 

which went into force on 1 January 2009.

Privacy
The Doping Authority was involved more and more 

intensively in 2008 in the protection of personal data 

by all parties involved in anti-doping policy, at both the 

national and international levels. This issue, which is very 
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De reden is dat voor dit toch zeer belangrijke aspect 

binnen de anti-dopingwereld in voorgaande jaren nog 

onvoldoende aandacht bestond. De relevantie van dit 

fenomeen is inmiddels volop erkend, wat o.a. tot uiting 

kwam in de vaststelling van de nieuwe International 

Standard for the Protection of Privacy and Personal 

Information. De Dopingautoriteit heeft veel bijgedragen 

aan de ontwikkeling van deze nieuwe Standaard, en 

bovendien is de Dopingautoriteit zeer nauw betrokken 

geweest bij het overleg over privacy-vraagstukken dat 

gevoerd werd tussen WADA enerzijds en vertegenwoor-

digers van Europa (zowel Raad van Europa als Europese 

Unie) anderzijds.

WADA – Education Committee
De Dopingautoriteit had in 2008 zitting in het Education 

Committee van WADA. Dit comité adviseert de Educatie 

afdeling van WADA in haar werkzaamheden. In 2008 

heeft het comité eenmaal vergaderd en de Dopingauto-

riteit heeft hieraan deelgenomen en bijgedragen.

WADA – Athlete Outreach Program
Tijdens de eerste helft van de Olympische Spelen in 

Beijing (8-16 augustus) heeft voorlichtster topsport Alien 

van der Sluis deel uitgemaakt van het Athlete Outre-

ach Program van WADA. Sinds 2003 is WADA met dit 

programma aanwezig tijdens internationale multisporte-

venementen. In Beijing werden sporters aangemoedigd 

naar het Athlete Outreach Center in het Olympisch dorp 

te komen, waar ze informatie over doping ontvingen, 

vragen konden stellen en de WADA-dopingquiz konden 

spelen.

WADA Research Grant
Samen met het Amsterdamse bedrijf Bio Detection  

Systems, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu, en het Keulse dopinglaboratorium is een onder-

zoeksvoorstel ingediend bij WADA voor financiering van 

een onderzoek ter verbetering van de detectie van ana-

bole steroïden. Dit voorstel is inmiddels gehonoreerd.

ANADO
ANADO – Association of National Anti-Doping Organisa-

tions – werd in 2003 opgericht en fungeert als mondiale 

koepel voor alle Nationale Anti-Doping Organisaties die 

voldoen aan de kwaliteitsstandaards en hiervoor het 

ISO-Certificaat hebben ontvangen.

In 2008 heeft ANADO haar positie als toonaangevend 

platform voor de uitwisseling van anti-doping kennis 

nog verder uitgebouwd. De Dopingautoriteit is één van 

de grondleggers van deze internationale vereniging. 

Ook ANADO’s businessunit Anti-Doping Services (ADS) 

groeide in 2008 door. ADS verzorgde de uitvoering van 

important in the anti-doping world, had still failed to re-

ceive enough attention in previous years. The relevance 

of this phenomenon is now fully recognised, as was 

seen in the adoption of the new International Standard 

for the Protection of Privacy and Personal Information. 

The Doping Authority made major contributions to the 

development of this new standard and was also very 

closely involved in consultations about privacy issues 

between WADA and representatives from Europe (both 

the Council of Europe and the EU).

WADA – Education Committee
The Doping Authority had a seat on the WADA Edu-

cation Committee in 2008. This committee advises 

the WADA Education Department. The committee met 

once in 2008 and the Doping Authority participated and 

contributed.

WADA – Athlete Outreach Program
During the first half of the Olympic Games in Beij-

ing (8-16 August), our elite sports educator Alien van 

der Sluis participated in the WADA Athlete Outreach 

Program. WADA has been present with the programme 

at international multisports events since 2003. In Beijing, 

athletes were encouraged to visit the Athlete Outreach 

Center in the Olympic village, where they received in-

formation about doping, and had the opportunity to put 

questions and play the WADA doping quiz.

WADA Research Grant
In collaboration with the Amsterdam company Bio  

Detection Systems, the Dutch National Institute of Public 

Health and the Environment and the doping laboratory 

in Cologne, a research proposal was submitted to the 

WADA for a study to improve the detection of anabolic 

steroids. This proposal has now been approved.

ANADO
ANADO – the Association of National Anti-Doping 

Organisations – was established in 2003 and it is the 

global umbrella organisation for all National Anti-Doping 

Organisations that meet the quality standards and have 

received the relevant ISO certificate.

In 2008, the ANADO continued to develop its position 

as the leading platform for the exchange of knowledge 

in the anti-doping field. The Doping Authority is one of 

the founding members of this international association. 

The ANADO’s Anti-Doping Services (ADS) business unit 

continued to expand in 2008. ADS conducted doping 

controls in many different countries, and it will continue 

to provide the WADA with these services in the years to 

come.
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dopingcontroles in veel verschillende landen, en zal ook 

in de komende jaren deze diensten verlenen aan WADA.

De Dopingautoriteit nam deel aan de Workshops en en-

kele andere bijeenkomsten van ANADO, en onderhield 

op vrijwel dagelijkse basis contact met het ANADO-

management en met de leden van ANADO. Het Hoofd 

van de afdeling controle van de Dopingautoriteit werd 

benoemd in het bestuur van ANADO.

IADA
Het ‘International Anti-Doping Arrangement’ (IADA) is 

een internationaal gouvernementeel samenwerkings-

verband op initiatief van toonaangevende landen op het 

gebied van antidopingbeleid. In 2008 was Denemarken 

voorzitter van dit Arrangement; het voorzitterschap werd 

eind 2008 overgedragen aan Finland.

Er is in 2008 één IADA-bijeenkomst georganiseerd. Daar 

is vooral gesproken over de revisieprocessen van de 

WADA-standaarden. Daarnaast hebben diverse leden 

presentaties gegeven van actuele ontwikkelingen in hun 

land. Ook de Dopingautoriteit verzorgde enkele presen-

taties over actuele, technische onderwerpen.

Raad van Europa – Monitoring Group en 
Advisory Groups

De Raad van Europa kent een Monitoring Group die 

de uitvoering van de Anti-Doping Conventie door de 

leden van de Raad van Europa volgt en controleert. De 

directeur van de Dopingautoriteit nam deel aan een van 

de vergaderingen van deze Monitoring Group, terwijl de 

andere werd bijgewoond door de juridisch beleidsmede-

werker van de Dopingautoriteit.

De Monitoring Group wordt geadviseerd door drie 

Advisory Groups (Legal Issues, Science en Education). 

Stafleden van de Dopingautoriteit namen deel aan alle 

vergaderingen van deze Advisory Groups. De Advisory 

Group on Education en die on Science kwamen beide 

eenmaal bijeen. De Advisory Group on Legal Issues 

kwam vaker bijeen, veelal in het kader van de herziening 

van de WAD Code.

UNESCO
In de loop van 2008 trad een groot aantal landen toe tot 

de Convention against Doping in Sport. De mijlpaal van 

100 landen werd bereikt. In 2008 is geen bijeenkomst in 

het kader van deze Convention georganiseerd.

The Doping Authority attended workshops and a few 

other ANADO meetings, and had virtually daily contacts 

with the ANADO management and the ANADO mem-

bers. The head of the Control Department of the Doping 

Authority was appointed to the ANADO board.

IADA
The ‘International Anti-Doping Arrangement’ (IADA) is an 

international governmental joint body initiated by coun-

tries with a leading position in the field of anti-doping 

policy. Denmark was the chair in 2008; the chair passed 

on to Finland later in the year.

One IADA meeting was organised in 2008. The discus-

sion was mainly about the revision processes for the 

WADA standards. In addition, various members gave 

presentations of current developments in their countries. 

The Doping Authority also gave a few presentations 

about topical technical subjects.

Council of Europe – Monitoring Group and 
Advisory Groups

The Council of Europe has a monitoring group, which 

monitors the implementation of the Anti-Doping Con-

vention by the members of the Council of Europe. The 

director of the Doping Authority participated in one 

of the meetings of this Monitoring Group. The other 

meeting was attended by the Doping Authority’s policy 

assistant for legal affairs.

The Monitoring Group is advised by three advisory 

groups (Legal Issues, Science and Education). Senior 

officers from the Doping Authority attended all the mee-

tings of these Advisory Groups. The Advisory Group on 

Education and the Advisory Group on Science both met 

once. The Advisory Group on Legal Issues met more 

frequently, mainly to discuss the revision of the WAD 

Code.

UNESCO
In the course of 2008, a large number of countries 

joined the Convention against Doping in Sport, and the 

milestone of 100 countries was reached. There were no 

meetings associated with the Convention in 2008.
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Inleiding
Vrijwel alle aspecten van het antidopingbeleid kennen 

juridische raakvlakken. Als gevolg van het veranderen 

van de mondiale normen op dopinggebied, was 2008 

voor juridische zaken een zeer druk jaar. 

World Anti-Doping Code
Alle mondiale dopingregels op nationaal (sportbonden 

en NADOs) en internationaal (international federaties) 

niveau vloeien voort uit de World Anti-Doping Code. 

Verder worden deze dopingregels, en met name de 

uitvoering daarvan in de praktijk, voor een groot deel 

bepaald door de International Standards die onderdeel 

uitmaken van de Code. In 2008 zijn zowel de Code als 

die Standards allemaal (ingrijpend) aangepast. Dit had 

als consequentie dat vrijwel alle Nederlandse regels en 

procedures forse aanpassingen dienden te ondergaan. 

De dopinglijst 
Sinds het in werking treden van de World Anti-Doping 

Code is WADA verantwoordelijk voor het jaarlijks opstel-

len van de dopinglijst (‘the prohibited list’). Iedere be-

langhebbende organisatie heeft de mogelijkheid om te 

reageren op een conceptversie van deze dopinglijst. De 

definitieve lijst wordt vastgesteld door WADA. Namens 

de Nederlandse organisaties (het Ministerie van VWS, 

NOC*NSF, de AtletenCommissie en de Dopingautoriteit) 

coördineert de Dopingautoriteit deze reactie. Ook in 

2008 is er een dergelijke reactie aan WADA gezonden 

namens de sport in Nederland.

Legal Affairs
5 | Juridische zaken

Introduction
Virtually all aspects of the anti-doping policy involve legal 

issues. Changes in the global standards in the field of 

doping meant that 2008 was a very busy year for legal 

affairs. 

World Anti-Doping Code
All the global doping rules at the national (sports as-

sociations and NADOs) and international (international 

federations) levels are derived from the World Anti-

Doping Code. In addition, these rules, and in particular 

their implementation in practice, are largely determined 

by the International Standards that are part of the Code. 

In 2008, both the Code and those Standards were all 

amended, some drastically. As a consequence, virtually 

all the Dutch regulations and procedures required major 

revision. 

The prohibited list 
Since the World Anti-Doping Code came into effect, 

WADA has been responsible for drawing up ‘the prohi-

bited list’ every year. Every organisation concerned has 

the opportunity to respond to a draft version of this pro-

hibited list. The definitive list is adopted by WADA. The 

Doping Authority coordinates this response on behalf of 

the Dutch organisations (the Ministry of Health, Welfare 

and Sport, the NOC*NSF, the athletes’ committee and 

the Doping Authority itself). A response of this kind on 

behalf of the Dutch sports world was sent to WADA 

again in 2008.
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In september 2008 is de nieuwe WADA dopinglijst 2009 

verschenen. Er was – in vergelijking met eerdere jaren 

– een aantal wijzigingen, waarbij het verdwijnen van 

finasteride, de wijziging met betrekking tot het gebruik 

van infusen en de veranderde status van B2-agonisten 

het meest in het oog sprongen.

Wegens de positieve ervaringen, opgedaan in de afge-

lopen jaren, is de lijn van die laatste jaren doorgezet en 

zijn er in 2008 drie ‘lijsten’ gemaakt: 

•  een letterlijke Nederlandstalige vertaling van de  

dopinglijst 2009

• een uitgebreide stoffenlijst en 

•  een lijst met in Nederland veel gebruikte geregistreer-

de toegestane geneesmiddelen

Dit alles in samenwerking met het Wetenschappelijk 

Instituut Nederlandse Apotheken (WINAp). De diverse 

lijsten zijn door de Dopingautoriteit verspreid onder 

bonden en sportartsen en zijn tevens te vinden op de 

website.

Nationaal Dopingreglement
Jarenlang hebben de Nederlandse sportbonden gebruik 

gemaakt van een door de Dopingautoriteit opgesteld 

‘model dopingreglement’. Hoewel via dit model een 

zekere mate van harmonisatie in dopingregels werd 

bewerkstelligd, beschikten nog veel bonden over 

onderling sterk afwijkende dopingregels. Dit zorgde in 

de uitvoering en afhandeling van dopingcontroles nogal 

eens voor problemen en verwarring. Dit deed bij alle 

betrokken partijen (d.w.z. sportbonden, NOC*NSF én 

Dopingautoriteit) de wens ontstaan te komen tot een 

verdergaande vorm van standaardisatie. Hiertoe is in 

2008 het Nationaal Dopingreglement ontwikkeld. Waar 

voorheen diverse inhoudelijke wijzigingen van het ‘mo-

del’ tot de mogelijkheden behoorden, zijn de verschillen 

tussen sportbonden qua dopingreglementen nu beperkt 

tot zaken die geen gevolgen hebben voor de toepassing 

van de dopingregels in de praktijk. 

Implementatietraject
In verband met de wijzigingen in de internationale instru-

menten op dopinggebied (regels, procedures) heeft het 

gehele Nederlandse antidopingbeleid in 2008 ingrij-

pende wijzigingen ondergaan. De belangrijkste wijziging 

die heeft plaatsgevonden, is natuurlijk het aanpassen 

van de dopingreglementen van de sportbonden. Alle 59 

topsportbonden dienden voor 1 januari 2009 het Nati-

onaal Dopingreglement (NDR) te hebben ingevoerd. Op 

een handvol uitzonderingen na is dit ook (ruim) op tijd 

gelukt. Voor de resterende bonden stond de overstap 

voor begin 2009 gepland. Voorafgaand aan de vaststel-

ling (door de ledenvergadering of het bondsbestuur) 

The new WADA prohibited list for 2009 was published in 

September 2008. There were a number of amendments 

this year, with the removal of finasteride, the change 

with respect to the use of drips, and the change in the 

status of B2 agonists being the most striking changes.

Because of the favourable experiences of the past few 

years, it has been decided to pursue the same line, and 

three ‘lists’ were drawn up again in 2008: 

•  a literal Dutch translation of the 2009 prohibited list

• an extensive list of substances and 

•  a list of registered medicines used widely in the  

Netherlands.

The lists are produced in collaboration with the Scientific 

Institute of Dutch Pharmacists (WINAp). The Doping 

Authority distributed the various lists among associati-

ons and sports doctors and they can also be found on 

the site.

Dutch National Doping Regulations
For many years, the Dutch sports associations have 

used ‘model doping regulations’ drafted by the Doping 

Authority. Although this model did result in a certain 

degree of harmonisation in the doping regulations, many 

associations still had doping regulations that were very 

different from those used by others. This resulted quite 

frequently in problems and confusion in the implemen-

tation and processing of doping controls. So all those 

involved (i.e. the sports associations, the NOC*NSF and 

the Doping Authority) felt there was a need for more 

standardisation. In 2008, this resulted in the Dutch Nati-

onal Doping Regulations. Where a range of substantive 

variations from the model used to be possible, the diffe-

rences between the sports associations in terms of the 

doping regulations are now limited to areas that do not 

have any implications for the application of the doping 

regulations in practice. 

Implementation process
Given the changes to the international instruments 

used in the field of doping (such as the regulations and 

procedures) the entire Dutch anti-doping policy under-

went far-reaching changes in 2008. The main change 

was of course the revision of the sports associations’ 

doping regulations. All 59 elite sports associations were 

required to implement the Dutch National Doping Regu-

lations (NDR) before 1 January 2009. Barring a handful 

of exceptions, the associations met the deadline. The 

transition for the remaining associations was planned for 

early 2009. Prior to adoption (by the general meeting or 

the board of the association), each association was re-

quired to submit a draft of the doping regulations to the 

Doping Authority. In this way, any necessary corrections 
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heeft elke bond het dopingreglement in concept aan 

de Dopingautoriteit moeten voorleggen. Op deze wijze 

konden eventuele correcties worden gesignaleerd en 

worden doorgevoerd, en werd bovenal nagegaan of het 

reglement voldeed aan de eisen. 

Overigens hebben de wijzigingen in de diverse Internati-

onal Standards ook gevolgen gehad voor de bij het NDR 

behorende bijlagen (bijv. die inzake dispensaties). 

Verenigingsrechtelijke inbedding
In 2007 is een significant aantal dopingzaken gesneu-

veld op ontbrekende of incorrecte verwijzingen in 

statuten of tuchtreglementen naar het dopingreglement, 

dan wel op een gebrekkige binding van sporters aan 

de doping- of tuchtregels. Naar aanleiding hiervan is 

besloten het implementatietraject inzake het Nationaal 

Dopingreglement tevens te gebruiken om de afstem-

ming tussen dopingreglement, tuchtreglement en 

statuten te onderzoeken, en waar nodig te corrigeren. 

Dit is ook nodig om volledige compliance met de World 

Anti-Doping Code te realiseren. Tuchtreglementen, 

statuten en lidmaatschapsconstructies van de bonden 

dienen te worden beoordeeld, en waar nodig gewijzigd. 

Ten behoeve van dit traject is per bond een inventarisa-

tie gemaakt van de belangrijkste elementen die nodig 

zijn voor een correcte toepassing van het Nationaal 

Dopingreglement door en binnen de bond. Hoewel deze 

werkzaamheden flink zijn gevorderd, was het overzicht 

ultimo 2008 nog niet geheel volledig. Na afronding van 

de inventarisatie zal in 2009 in overleg en samenwerking 

met de betrokken bonden worden gewerkt aan het 

doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen. 

Screening uitspraken
Vanwege de voornoemde problematiek in het correct 

afhandelen van dopingzaken, heeft de Dopingautoriteit 

in 2008 meer aandacht besteed aan het tijdig verkrijgen 

en beoordelen van uitspraken van tuchtcommissies ten-

einde, zo nodig, corrigerend op te treden. Die corrige-

rende acties hebben plaatsgevonden in de vorm van het 

aantekenen van beroep, maar ook via correspondentie 

en/of overleg met de betreffende tuchtcommissies en 

commissies van beroep. 

Onderzoek Göteborg 2006
Naar aanleiding van berichtgeving over het mogelijke 

gebruik door steeple Simon Vroemen van een onge-

oorloofd infuus ten tijde van het EK atletiek 2006 in 

Göteborg (waar Vroemen zich terugtrok voor de finale 

van de 3000m steeple chase), heeft de Atletiekunie de 

Dopingautoriteit verzocht onderzoek te doen. Daartoe 

heeft de Atletiekunie de Dopingautoriteit een feitenrelaas 

en een mail van de hand van Vroemen doen toekomen. 

were identified and made, and it was also possible to 

check whether the regulations met the requirements. 

It should be pointed out that the alterations in the vari-

ous International Standards also had implications for the 

annexes accompanying the national doping regulations 

(such as the annex relating to therapeutic use exemp-

tions). 

Integration in association regulations
In 2007, a significant number of doping cases col-

lapsed because of the lack of, or incorrect, references in 

articles of association or disciplinary regulations to the 

doping regulations, or problems with the submission of 

athletes to doping or disciplinary regulations. As a result, 

it was decided to use the implementation process for 

the national doping regulations to investigate the links 

between doping regulations, disciplinary regulations 

and articles of association, and make corrections where 

necessary. This was also necessary to achieve full com-

pliance with the World Anti-Doping Code. The discipli-

nary regulations, articles of association and membership 

arrangements of the associations have to be assessed, 

and amended where necessary. For the purposes of this 

process, a survey was conducted for each association 

of the main elements needed for the correct applica-

tion of the national doping regulations by and in the 

association. Although this work is now well advanced, 

the survey had not yet been fully completed at the end 

of 2008. Once the survey has been completed, work will 

start in 2009, in consultation and collaboration with the 

associations in question, on the implementation of the 

changes required. 

Screening of decisions
Because of the problems referred to above in the cor-

rect processing of doping cases, the Doping Authority 

devoted more attention in 2008 to the timely collection 

and assessment of decisions of disciplinary committees 

with a view to taking corrective action where necessary. 

That corrective action took the form of appeals, but also 

comprised correspondence and all consultations with 

the disciplinary committees in question and the appeal 

committees. 

‘Gothenburg 2006’ investigation 
In response to reports about the possible use by 

steeplechaser Simon Vroemen of an unauthorised drip 

during the 2006 European athletics Championships in 

Gothenburg (where Vroemen withdrew from the final of 

the 3000m steeple chase), the Athletics Union asked 

the Doping Authority to conduct an investigation. For 

that purpose, the Athletics Union supplied the Doping 

Authority with a factual account and an e-mail written 
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Juridische zaken

Naar aanleiding hiervan heeft een onderzoekscommissie 

van de Dopingautoriteit een onderzoek uitgevoerd. Dit 

onderzoek, waarbij met name gesprekken zijn gevoerd 

met degenen die in Göteborg aanwezig waren en/

of bepaalde verantwoordelijkheden hadden, heeft in 

december 2008 geresulteerd in de publicatie van het 

‘Verslag Onderzoek Göteborg 2006’. 

Bescherming van persoonsgegevens
In het kader van het uitvoeren van het anti-dopingbeleid 

worden veel medische en andere gevoelige persoons-

gegevens van sporters verzameld. Gezien het feit dat de 

meeste stoffen op de dopinglijst geneesmiddelen zijn, is 

dat logisch. Mede als gevolg van de aansporingen door 

de Dopingautoriteit heeft WADA in 2008 het initiatief 

genomen een nieuwe International Standard te ontwik-

kelen inzake het beschermen van persoonsgegevens. 

Deze bescherming laat tot op heden soms te wensen 

over, hetgeen zeker voor Europese landen aandacht 

behoeft. Het gros van de international federaties zetelt 

immers in Europa, en de meeste landen in Europa 

kennen (strikte) wetgeving over het verwerken van 

persoonsgegevens. 

De Dopingautoriteit is nauw betrokken geweest bij het 

opstellen van de International Standard, door het recht-

streeks bij WADA leveren van commentaar, alsmede 

door deel te nemen aan overleggen van de Raad van 

Europa en de Europese Unie. De uiteindelijk door WADA 

vastgestelde versie van de International Standard lijkt 

niet te voldoen aan de Europese normen inzake data 

protection, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de Eu-

ropese landen (alsook de in Europa gevestigde NADO’s 

en IF’s) deze verplichte mondiale Standaard niet kunnen 

toepassen. De Dopingautoriteit heeft in dit verband re-

gelmatig contact gezocht met het College Bescherming 

Persoonsgegevens.

International Sports Law Journal
In het traject om te komen tot de 2009 versie van de 

World Anti-Doping Code hebben diverse mondiale 

consultatieronden en talloze discussies tussen experts 

plaatsgevonden. Nadat het eindresultaat bekend was 

geworden, heeft de Dopingautoriteit in het internationale 

juridische tijdschrift International Sports Law Journal een 

uitgebreide en diepgaande analyse gepubliceerd over de 

inhoud en gevolgen van de nieuwe World Anti-Doping 

Code.

by Vroemen. An investigatory committee of the Doping 

Authority then initiated an investigation. This investiga-

tion consisted primarily of discussions with the people 

present in Gothenburg and/or people with specific 

responsibilities. It resulted, in December 2008, in the 

publication of the ‘Report on the Gothenburg 2006 

investigation’. 

Protection of personal information
In the context of the implementation of the anti-doping 

policy, we collect extensive medical information and 

other sensitive personal information about athletes. In 

view of the fact that most substances on the prohibi-

ted list are medicines, this is not surprising. In part as 

a result of suggestions made by the Doping Authority, 

WADA launched an initiative in 2008 for the develop-

ment of a new International Standard for the protection 

of personal information. This protection has left some-

thing to be desired until now and this is an issue that 

requires attention, particularly for European countries. 

The majority of the international federations are located 

in Europe and most European countries have legislation 

about the processing of personal data. 

The Doping Authority has been closely involved in the 

drafting of the International Standard. We have submit-

ted comments directly to WADA and also participated 

in consultations with the Council of Europe and the Eu-

ropean Union. The version of the International Standard 

that was ultimately approved by WADA would not 

appear to meet European standards for data protection, 

and so it is possible that the European countries (as 

well as the NADOs and IFs located in Europe) cannot 

implement this compulsory global standard. The Doping 

Authority has had regular contact about this matter with 

the Dutch Data Protection Authority.

International Sports Law Journal
In the process leading up to the 2009 version of the 

World Anti-Doping Code, there were several global 

consultation rounds and numerous discussions between 

experts. After the final result had been made public, the 

Doping Authority published an extensive, in-depth analy-

sis in an international legal publication, the International 

Sports Law Journal, about the content and implications 

of the new World Anti-Doping Code.



40

De wetenschappelijk activiteiten van de Dopingautoriteit 

bestaan uit het uitvoeren en initiëren van onderzoek, een 

continue inventarisatie van de wetenschappelijke litera-

tuur op dopinggerelateerde relevantie en de verspreiding 

van deze kennis zowel binnen als buiten de organisatie. 

Inventarisatie wetenschappelijke literatuur
Om op de hoogte te blijven van de meest recente 

ontwikkelingen houdt de Dopingautoriteit nieuwe 

publicaties van dopinggerelateerde wetenschappelijke 

literatuur nauwgezet bij en slaat de relevante artikelen 

op in haar archief. Dit archief is in 2008 aangevuld met 

ongeveer 200 relevante artikelen. Deze informatie wordt 

actief verspreid en wordt tevens gebruikt om specifieke 

wetenschappelijke vragen te beantwoorden van artsen, 

juristen, journalisten, studenten en andere belangstellen-

den. Hiernaast is er op verzoek van het Journal of Mass 

Spectrometry een artikel gereviewd.

Onderzoek
TNO – Preventie en Zorg uit Leiden is in opdracht van 

de Dopingautoriteit een onderzoek begonnen naar de 

prevalentie van dopinggebruik onder bezoekers van 

fitnesscentra. De beschikbare cijfers over dopinggebruik 

in Nederland zijn ofwel oud (daterend uit circa 1995) 

ofwel gericht op de gehele Nederlandse bevolking. Door 

specifiek te zoeken in de doelgroep waar het meeste 

gebruik verwacht kan worden, kunnen betrouwbaardere 

cijfers verzameld worden. De eindrapportage van het 

onderzoek wordt verwacht in mei 2009.

Scientific research
6 | Wetenschappelijk onderzoek

The scientific activities of the Doping Authority consist 

of the implementation and initiation of research, an 

ongoing survey of the scientific literature for studies re-

levant to doping and the distribution of this knowledge, 

both inside and outside the organisation. 

Survey of scientific literature
In order to keep informed about the latest develop-

ments, the Doping Authority keeps a close eye on new 

publications of doping-related scientific literature and 

keeps copies of the relevant articles in its archives. 

About 200 relevant articles were added to those ar-

chives in 2008. This information is actively distributed, 

and also used to answer specific scientific questions 

from doctors, lawyers, journalists, students and other 

interested parties. In addition, an article was reviewed at 

the request of the Journal of Mass Spectrometry.

Research
The Doping Authority has asked TNO Prevention and 

Care from Leiden to conduct a study into the prevalence 

of doping use among visitors to fitness centres. The 

available figures about doping in the Netherlands are ei-

ther outdated (originating in approximately 1995) or they 

relate to the entire Dutch population. A specific study of 

the target group where most doping can be expected 

will make it possible to acquire reliable figures. The final 

report on the study is expected in May 2009.
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Hiernaast verleent de Dopingautoriteit medewerking aan 

een onderzoek van de Gezondheidsraad naar de scha-

delijke effecten van dopinggebruik voor de gezondheid. 

Zowel in het voortraject als tijdens de commissieverga-

deringen fungeert de Dopingautoriteit als adviseur. Het 

onderzoek is in april 2008 aangevraagd door de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het eindad-

vies wordt in juli 2009 verwacht. 

Internationale congressen
Om recente ontwikkelingen goed te volgen is een 

bezoek gebracht aan het door de zusterorganisatie 

United States Anti-Doping Agency (USADA) jaarlijks 

georganiseerde wetenschappelijk congres. In 2008 kwa-

men de volgende onderwerpen aan bod: mitochondria, 

massaspectrometrie van eiwitten en de rehydratie van 

sporters na inspanning en de effecten daarvan voor de 

kwaliteit van de afgenomen urinemonsters. Het was de 

zevende keer dat USADA een wetenschappelijk congres 

organiseerde en het was de zesde keer dat de Doping-

autoriteit uitgenodigd was.

NZVT 
In 2003 is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedings-

supplementen Topsport (NZVT) opgezet om sporters de 

hoogst mogelijke zekerheid te geven dat de supple-

menten die zij wensen te nemen vrij zijn van doping. 

Dit systeem is gezamenlijk ontwikkeld door Natuur- & 

Gezondheidsproducten Nederland (NPN), NOC*NSF en 

de Dopingautoriteit. Daarnaast leveren het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministe-

rie van VWS belangrijke inhoudelijke bijdragen aan het 

NZVT. Het NZVT is in 2008 uitgebreid met 51 supple-

menten. Internationale ervaringen bevestigen dat een 

dergelijk systeem (helaas) nog altijd noodzakelijk is. 

In addition, the Doping Authority is involved in a study 

by the Health Council of the Netherlands of the harmful 

impact of doping on health. The Doping Authority is 

acting as a consultant both in the initial stages and 

during the meetings of the committee. The study was 

requested in April 2008 by the Minister of Health, Wel-

fare and Sport and the final advisory report is expected 

in July 2009. 

International congresses
In order to monitor the latest developments properly, 

there was a visit to the annual scientific congress 

organised by our sister organisation, the United States 

Anti-Doping Agency (USADA). The following topics were 

covered in 2008: mitochondria, mass spectrometry for 

proteins, and the rehydration of athletes after exercise 

and the effects on the quality of urine samples. This was 

the seventh scientific congress organised by the USADA 

and the sixth occasion upon which the Doping Authority 

was invited.

Dietary supplements 
In 2003, the Dutch Safeguards System for Dietary 

Supplements in Elite Sport (NZVT) was established to 

provide athletes with the best possible assurances that 

the supplements they want to take are dope-free. This 

system was developed jointly by Natuur- & gezond-

heidsProducten Nederland (NPN), the NOC*NSF and 

the Doping Authority. The National Institute for Health 

and the Environment (RIVM) and the Ministry of Health, 

Welfare and Sport also made important substantive 

contributions to the NZVT. The NZVT was extended in 

2008 to include another 51 supplements. International 

experience has shown that a system of this kind is – 

unfortunately – still needed. 
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People & organisation
7 | Mens en organisatie

Bestuur
De Dopingautoriteit kent een driehoofdig bestuur, 

bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een pen-

ningmeester. De secretaris is benoemd op voordracht 

van NOC*NSF, terwijl de penningmeester is benoemd 

op voordracht van het Ministerie van VWS. De bestuurs-

samenstelling is in 2008 gewijzigd in verband met het 

vertrek van voorzitter Cees Vervoorn en penningmees-

ter Jos van de Vegt. Dolf Segaar – die al als secretaris 

zitting had in het bestuur –  is benoemd tot de nieuwe 

voorzitter van het bestuur. Conny van Bentum trad toe 

als nieuwe secretaris en Charlotte Insinger nam het pen-

ningmeesterschap op zich.

Het bestuur hanteert een bestuursmodel waarbij de 

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken 

en ook voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering aan 

de directeur zijn gedelegeerd. Het bestuur bestuurt met 

andere woorden ‘op hoofdlijnen’.

Raad van Advies
De Dopingautoriteit kent een statutair verankerde Raad 

van Advies, die na de fusie geleidelijk vorm kreeg. Ultimo 

2008 bestaat de Raad uit zes personen, die allen een 

specifieke belangengroep of een specifiek kennisge-

bied vertegenwoordigen. Eén zetel is vacant. De Raad 

heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren 

van het bestuur. De Raad komt enkele malen per jaar 

bijeen. Voor een overzicht van de samenstelling van de 

Raad van Advies wordt verwezen naar bijlage 2 bij dit 

jaarverslag.

Board of Management
The Doping Authority has a board with three mem-

bers: a chair, a secretary and a treasurer. The secretary 

is nominated by the NOC*NSF, and the treasurer is 

nominated by the Ministry of Health, Welfare and Sport. 

Chairman Cees Vervoorn and treasurer Jos van de Vegt 

left the board in 2008. Dolf Segaar – who was already 

the secretary of the board – was appointed chair-

man. Conny van Bentum joined the board as the new 

secretary and Charlotte Insinger took up the position of 

treasurer.

The board delegates the responsibility for day-to-day 

matters, and for policy preparation and implementa-

tion, to the director. In other words, the board provides 

‘broad’ direction.

Advisory Board
The articles of association of the Doping Authority re-

quire it to have an Advisory Board, which gradually took 

shape once the new organisation was in place. At year-

end 2008, the Advisory Board comprised six members, 

who all represent specific interest groups or a specific 

area of expertise. One seat is vacant. The task of the 

Advisory Board is to advise the board, either on request 

or at its own initiative. It meets a few times a year. A list 

of the members of the Advisory Board can be found in 

annex 2 of this annual report.
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Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-
commissie (GDS-commissie)

Één van de bepalingen uit het dopingreglement betreft 

de procedure rondom het gebruik van dopinggeduide 

geneesmiddelen. De Dopingautoriteit heeft ten behoeve 

van de Nederlandse sportbonden een commissie 

geïnstalleerd, de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-

commissie (GDS-commissie), die bestaat uit onafhanke-

lijke artsen. De GDS-commissie beoordeelt in naam van 

de sportbonden dispensatieverzoeken van Nederlandse 

sporters. Het secretariaat van de GDS-commissie wordt 

gevoerd door de Dopingautoriteit. Voor een overzicht 

van de samenstelling van de GDS-commissie wordt 

verwezen naar bijlage 2 bij dit jaarverslag.

Bureaupersoneel
In 2008 zijn weinig mutaties opgetreden in de samen-

stelling van het bureau. Huib van Burik vertrok, en Gerdi 

van Driel werd in zijn plaats als nieuwe administrateur 

aangesteld. Daarnaast werd bij de afdeling controle een 

nieuwe functie gecreëerd, namelijk die van Medewerker 

Whereabouts. Ronald Mandemaker is in deze functie 

benoemd.

Sinds de fusie kent de Dopingautoriteit twee afdelingen 

(Controle en Preventie), een staf van drie personen en 

een secretariaat van twee personen.

Ultimo 2008 omvatte de bureauformatie 17 personen, 

met een taakomvang van 14,2  FTE. Voor een overzicht 

wordt verwezen naar bijlage 3 bij dit jaarverslag. 

Doping Controle Officials (DCO’s)
Naast het vaste personeelsbestand waren eind 2008 

31 parttime Doping Controle Officials (21 mannen en 10 

vrouwen) actief, aangesteld op basis van zogenaamde 

minimumuren-contracten. Acht van hen volgden in 2007 

de opleiding tot Dopincontroleoffical. Tijdens het ver-

slagjaar is een bijscholingsbijeenkomst voor alle DCO’s  

georganiseerd. 

Een overzicht van de Dopingcontroleofficials is te vinden 

in bijlage 3 bij dit jaarverslag.

Therapeutic Use Exemption Committee 
(TUE committee)

One of the provisions in the doping regulations relates to 

the procedure for the use of prohibited medication. The 

Doping Authority has established, for the Dutch sports 

associations, a committee known as the Therapeutic 

Use Exemption Committee (TUE committee), which con-

sists of independent doctors. The TUE committee ap-

praises exemption applications from Dutch athletes on 

behalf of the sports associations. The Doping Authority 

provides secretarial support for the TUE committee. A 

list of the members of the TUE committee can be found 

in annex 2 of this annual report.

Office staff
There were few changes in the office staff during 2008. 

Huib de Burik left the organisation, and Gerdi van Driel 

was appointed in his place as the new administrative 

officer. In addition, a new position was created in the 

Control Department: that of whereabouts officer. Ronald 

Mandemaker was appointed to this post.

Since the merger, the Doping Authority has had two de-

partments (Control and Prevention), three administrative 

officers and a secretarial department with two members 

of staff.

At year-end 2008, the office organisation comprised 17 

people, who accounted for 14.2 FTEs. For an overview, 

the reader is referred to annex 3 of this annual report. 

Doping Control Officials (DCOs)
In addition to the permanent staff, there were 31 part-

time Doping Control Officials at year-end 2008 (21 men 

and 10 women), who were appointed on the basis of 

‘minimum hours’ contracts. Eight of them trained as 

Doping Control Officials in 2007. During the year under 

review, a refresher training course was organised for all 

doping control officials. 

A list of the Doping Control Officials can be found in an-

nex 3 of this annual report.



45

Annex 1
Bijlage 1 

Balans per 31 december 2008 (na winstbestemming) 
Activa 2008 2007

Vaste activa 

Materiële vaste activa e 60.178 e 41.828

Vlottende activa

Vorderingen e 257.782 e 275.456

Liquide middelen e 829.513 e 532.016
e 1.087.295 e 807.472

Totaal activa e 1.147.473 e 849.300

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves e 91.350 e 80.025

Egalisatiereserve Ministerie VWS e 234.956 e 194.967

Bestemmingsfonds contingentcontroles e 282.267 e 114.425

Bestemmingsreserve e 70.000 e 70.000
e 678.573 e 459.417

Langlopende schulden e 668 e 2.672

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen op langlopende schulden e 2.004 e 2.004

Schulden aan leveranciers e 163.655 e 172.241

Belastingen en premies sociale verzekeringen e 28.058 e 21.539

Overige schulden en overlopende passiva e 274.515 e 191.427
e  468.232 e 387.211

Totaal passiva e 1.147.473 e  849.300

Staat van baten en lasten over 2008 

2008 2007

Baten e 2.622.558 e 2.140.607

Directe kosten dopingcontroles e 861.309 e 758.188

Projectkosten e 1.551.056 e 1.243.723

Totaal baten e (2.412.365) e (2.001.911)

Lonen en salarissen e 730.431 e 627.154

Sociale lasten e 85.967 e 74.026

Pensioenlasten e 60.808 e 54.946

Afschrijvingen materiële vaste activa e 19.011 e 19.460

Overige personeelskosten e 66.656 e 51.403

Huisvestingskosten e 76.262 e 78.141

Kantoorkosten e 81.892 e 67.270

Autokosten e 12.951 e 13.228

Verkoopkosten e 3.997 e (33.645)

Algemene kosten e 101.297 e 91.417

Doorbelaste personeels- en overheadkosten aan activiteiten/
projecten e (1.239.272) e (1.043.400)

Som van de bedrijfslasten e – e –

Som van baten en lasten e 210.193 e 138.696

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten e 9.933 e 4.505

Rentelasten en soortgelijke kosten e 970 e 859

Financiële baten en lasten e 8.963 e 3.646

Resultaat e 219.156 e 142.342
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Samenstelling Bestuur, Raad van Advies en GDS-

commissie (per 31-12-2008)

Bestuur

• Dolf Segaar, voorzitter

•  Conny van Bentum, secretaris (op voordracht van 

NOC*NSF)

•  Charlotte Insinger, penningmeester (op voordracht 

van het Ministerie van VWS)

Raad van Advies

• Bert Bouwer (namens de Nederlandse coaches)

•  Arnold Brons (Vereniging voor Sportgeneeskunde, 

VSG)

• Femke Dekker (atletencommissie NOC*NSF)

• vacature (namens de Nederlandse sporters)

•  Annemiek Horikx (Koninklijke Maatschappij ter  

Bevordering der Pharmacie, KNMP)

•  Saskia Sterk (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu, RIVM)

•  Carl Verheijen (Koninklijke Maatschappij ter  

Bevordering der Geneeskunde, KNMG)

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie 

(GDS)

• Ed Hendriks 

• Frits Kessel 

• Marjon van Eijsden-Besseling 

• Hans in ‘t Veen 

• Jan Hoogsteen 

• Leo Heere 

• Hans Vorsteveld 

• Edwin Goedhart 

• Huib Plemper

• Hans Keizer

Annex 2
Bijlage 2 

Members of Board of Management, Advisory 

Board and TUE committee (as at 31-12-2008)

Board of Management

• Dolf Segaar, chairman

• Conny van Bentum, secretary (NOC*NSF nomination)

•  Charlotte Insinger, treasurer (Ministry of Health,  

Welfare and Sport nomination)

Advisory Board

• Bert Bouwer (on behalf of Dutch coaches)

• Arnold Brons (Association for Sports Medicine, VSG)

• Femke Dekker (Athletes’ Committee of the NOC*NSF)

• vacancy (on behalf of Dutch athletes)

•  Annemiek Horikx (Royal Netherlands Pharmaceutical 

Society, KNMP)

•  Saskia Sterk (National Institute for Health and the 

Environment, RIVM)

•  Carl Verheijen (Royal Netherlands Medical Society, 

KNMP)

Therapeutic Use Exemption Committee  

(TUE committee)

• Ed Hendriks 

• Frits Kessel 

• Marjon van Eijsden-Besseling 

• Hans in ‘t Veen 

• Jan Hoogsteen 

• Leo Heere 

• Hans Vorsteveld 

• Edwin Goedhart 

• Huib Plemper

• Hans Keizer
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Bijlage 3 

Samenstelling bureaupersoneel (per 31-12-2008)

Directie / secretariaat

Herman Ram, directeur

Karin Schoenmaker, management assistent

Gerdi van Driel, administrateur

Staf

Olivier de Hon, wetenschappelijk beleidsmedewerker

Steven Teitler, juridisch beleidsmedewerker

Frans Stoele, beleidsmedewerker informatie &  

documentatie

Afdeling controle

Koen Terlouw, afdelingshoofd

Jeroen Brakels, accountmanager

Fienie Verhagen, senior medewerker dopingcontroles

Jan Kroes, senior medewerker dopingcontroles

Bregje van de Wal, medewerker dopingcontroles

Henny Kroes, medewerker dopingcontroles

Ronald Mandemaker, medewerker whereabouts

Afdeling preventie

Bart Coumans, afdelingshoofd

Anneke Palsma, beleidsmedewerker preventie

Alien van der Sluis, voorlichter topsport

Hans Wassink, voorlichter breedtesport

Overzicht Dopingcontroleofficials (per 31-12-2008)

Gerda Aarnoudse

Ton Biever

Henk Biever

Ellen van de Bunt

Koos van de Bunt

Dick Doornik

Jan Fransen

Rob Keja

Jan Kroes

Ineke Lankamp

Bram Lasschuyt

Karin Lindhout

Anne May

Gonnie Monsieurs

Rob Moonen

Victor Niemeijer

Office staff (as at 31-12-2008)

Management / secretarial department

Herman Ram, chief executive officer

Karin Schoenmaker, management assistant

Gerdi van Driel, administration officer

Administrative staff

Olivier de Hon, scientific policy assistant

Steven Teitler, policy assistant for legal affairs

Frans Stoele, information manager

Control Department

Koen Terlouw, head of department

Jeroen Brakels, account manager

Fienie Verhagen, senior officer for doping controls

Jan Kroes, senior officer for doping controls

Bregje van de Wal, officer for doping controls

Henny Kroes, officer for doping controls

Ronald Mandemaker, whereabouts officer

Prevention Department

Bart Coumans, head of department

Anneke Palsma, prevention policy officer

Alien van der Sluis, elite sports educator

Hans Wassink, grassroots sports educator

List of Doping control officials (as at 31-12-2008)

Gerda Aarnoudse

Ton Biever

Henk Biever

Ellen van de Bunt

Koos van de Bunt

Dick Doornik

Jan Fransen

Rob Keja

Jan Kroes

Ineke Lankamp

Bram Lasschuyt

Karin Lindhout

Anne May

Gonnie Monsieurs

Rob Moonen

Victor Niemeijer

Astrid Pennings

Cees Rab

Geeta Ramdajal

Frans van Riel

Hans Scholtz

Cees Smid

Nico Spaans

Jaap Stomphorst

Sally Thomée Visser

Fienie Verhagen

Ton Verhagen

Alex Vermeulen

Gerrit Vooren

Cor van Weert

Ton Zasada

Astrid Pennings

Cees Rab

Geeta Ramdajal

Frans van Riel

Hans Scholtz

Cees Smid

Nico Spaans

Jaap Stomphorst

Sally Thomée Visser

Fienie Verhagen

Ton Verhagen

Alex Vermeulen

Gerrit Vooren

Cor van Weert

Ton Zasada
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Overzicht wetenschappelijke publicaties en 
presentaties

Artikelen

• Kuipers H., G.A.C. van ’t Hullenaar, B.M. Pluim, S.E. 

Overbeek, O. De Hon, E.J. van Breda & L.C. van Loon. 

Four weeks’ corticosteroid inhalation does not augment 

maximal power output in endurance athletes.  

Br J Sports Med 42: 568-71, 2008.

• Palsma A. Niet-intentioneel dopinggebruik (deel 2). 

Sportgericht 62: 24-28, 2008.

• Palsma A. Sportvoedingssupplementen: het grijze ge-

bied tussen voeding en doping. Informatorium Voeding 

en Diëtetiek, Voedingsleer IVd-1-20, 2008.

• Teitler, S. & H. Ram. Analyzing the World Anti-Do ping 

Code: a different approach. International Sport Law 

Journal 2008, 1-2, p. 42-49

Boeken en rapporten

• Palsma A. Klanttevredenheidsonderzoek Doping Info-

lijn. Een enquête onder bellers en e-mailers plus trends 

van 2000-2007. Dopingautoriteit, Capelle a/d IJssel, 

2008.

• Wassink, H., G. Willemsen & B. Coumans. Op Eigen 

Kracht slanker-strakker-sterker. 2e herziene druk. Arko 

Sports Media, Nieuwegein, 2008.

Boekbijdragen

• Coumans, B. & O. de Hon. Doping. In: Sportgenees-

kunde. In reeks Praktische Huisartsgeneeskunde. Bohn 

Stafleu van Loghum, Houten, 2009.

• De Hon O. Contra-indicatie 100 – Sportbeoefening; 

doping. In: Commentaren Medicatiebewaking  

Pharmacom/Medicom 2008/2009. Stichting Health 

Base, Houten, blz. 963-76, 2008.

• De Hon O. & B. Coumans. Doping. In: Drugs en alco-

hol – Gebruik, misbruik en verslaving (red. R. Kersse-

makers, R. van Meerten, E. Noorlander & H. Vervaeke). 

Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, blz. 407-32, 2008.

Mondelinge presentaties

• ‘Dopingvoorlichting’; presentatie voor de KNWU 

ploegleiders cursus, 12 januari 

• ‘Criminaliteit en Doping’; gastcolleges voor de  

Hogeschool Rotterdam, 18 februari & 9 december

• ‘Het actuele dopingbeleid: een ethisch vraagstuk’; 

presentatie voor de Universiteit van Amsterdam, 29 

februari

• ‘Implementation of the WADA Code on a national 

level’; presentatie voor de EFAA Conference, 7 maart

• ‘Doping risks and supplements – still an imminent 

problem’; presentatie voor de Nutracon conferentie  

Anaheim, CA (Verenigde Staten), 12 maart

Overview of scientific publications and  
presentations

Articles

• Kuipers H., G.A.C. van ’t Hullenaar, B.M. Pluim, S.E. 

Overbeek, O. De Hon, E.J. van Breda & L.C. van Loon. 

Four weeks’ corticosteroid inhalation does not augment 

maximal power output in endurance athletes.  

Br J Sports Med 42: 568-71, 2008.

• Palsma A. Niet-intentioneel dopinggebruik (deel 2). 

Sportgericht 62: 24-28, 2008.

• Palsma A. Sportvoedingssupplementen: het grijze ge-

bied tussen voeding en doping. Informatorium Voeding 

en Diëtetiek, Voedingsleer IVd-1-20, 2008.

• Teitler, S. & H. Ram. Analyzing the World Anti-Doping 

Code: a different approach. International Sport Law 

Journal 2008, 1-2, p. 42-49

Books and reports

• Palsma A. Klanttevredenheidsonderzoek Doping Info-

lijn. Een enquête onder bellers en e-mailers plus trends 

van 2000-2007. Doping Authority, Capelle a/d IJssel, 

2008.

• Wassink, H., G. Willemsen & B. Coumans. Op Eigen 

Kracht slanker-strakker-sterker. 2nd revised edition. Arko 

Sports Media, Nieuwegein, 2008.

Contributions to books

• Coumans, B. & O. de Hon. Doping. In: Sportgenees-

kunde. Praktische Huisartsgeneeskunde series. Bohn 

Stafleu van Loghum, Houten, 2009.

• De Hon O. Contra-indicatie 100 – Sportbeoefening; 

doping. In: Commentaren Medicatiebewaking  

Pharmacom/Medicom 2008/2009. Stichting Health 

Base, Houten, pages 963-76, 2008.

• De Hon O. & B. Coumans. Doping. In: Drugs en alco-

hol – Gebruik, misbruik en verslaving (red. R. Kersse-

makers, R. van Meerten, E. Noorlander & H. Vervaeke). 

Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, pages 407-32, 2008.

Oral presentations

• ‘Dopingvoorlichting’; presentation for the team mana-

ger course of the Royal Netherlands Cycling Union, 12 

January 

• ‘Criminaliteit en Doping’; guest lectures for  

Hogeschool Rotterdam, 18 February & 9 December

• ‘Het actuele dopingbeleid: een ethisch vraagstuk’; pre-

sentation for the University of Amsterdam, 29 February

• ‘Implementation of the WADA Code on a national 

level’; presentation for the EEAA Conference, 7 March

• ‘Doping risks and supplements – still an imminent 

problem’; presentation for the Nutracon conference, 

Anaheim, CA (USA), 12 March
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• ‘Antidopingbeleid en de grondrechten van sporters’; 

presentatie voor de Fontys Hogeschool, 18 april

• ‘Doping & toegepaste inspanningsfysiologie’; gastcol-

lege voor Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit 

Amsterdam, 8 mei

• ‘Sport is te mooi voor doping’; presentatie voor Het 

Instrument (technologievakbeurs FHI), 22 mei

• ‘The anti-doping “Poldermodel”’; gastcollege voor 

LanCon Education Rotterdam, 26 mei

• ‘Detectie van doping’; gastcollege voor de Avans 

Hogeschool Breda, 29 mei

• ‘Sport is te mooi voor doping’; presentatie voor het 

Utrechts Farmaceutisch Overleg, 5 juni

• ‘Sport is te mooi voor doping’; actualiteitencollege 

voor Biofarmaceutische Wetenschappen Leiden, 9 juni

• ‘Sport is te mooi voor doping’; gastcollege voor Insti-

tuut voor Life Science & Technology Groningen,  

1 oktober

• ‘Evidence Based Doping’; bijdrage aan symposium 

Medische Faculteitsvereniging Erasmus Universiteit  

Rotterdam, 15 oktober

• ‘WAD Code en de Wet: botsing of versterking?’; pre-

sentatie voor de Vereniging Sport & Recht, 13 november

• ‘Problems in database management in anti-doping 

organizations’; presentatie voor Master Européen des 

organizations Sportives, november

• ‘Sport is te mooi voor doping’; kerstcolloquium 

AMOLF Amsterdam, 19 december

Annex 4
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• ‘Antidopingbeleid en de grondrechten van sporters’; 

presentation for the Fontys Hogeschool, 18 April

• ‘Doping & toegepaste inspanningsfysiologie’; guest 

lecture for Human Movement Sciences, Free University 

Amsterdam, 8 May

• ‘Sport is te mooi voor doping’; presentation for Het 

Instrument (FHI technology trade fair), 22 May

• ‘The anti-doping “Poldermodel”’; guest lecture for 

LanCon Education Rotterdam, 26 May

• ‘Detectie van doping’; guest lecture for Avans  

Hogeschool Breda, 29 May

• ‘Sport is te mooi voor doping’; presentation for 

Utrechts Farmaceutisch Overleg, 5 June

• ‘Sport is te mooi voor doping’; topical lecture for 

Leiden Biopharmaceutical Sciences, 9 June

• ‘Sport is te mooi for doping’; guest lecture for Institute 

for Life Science & Technology, Groningen, 1 October

• ‘Evidence Based Doping’; contribution to symposium 

of the Medical Faculty Association of the Erasmus  

University Rotterdam, 15 October

• ‘WAD Code en de Wet: botsing of versterking?’; pre-

sentation for the Sport & Law Association, 13 November

• ‘Problems in database management in anti-doping 

organizations’; presentatie voor Master Européen des 

organizations Sportives, November

• ‘Sport is te mooi for doping’; Christmas Colloquium, 

AMOLF Amsterdam, 19 December

Cover boek Op Eigen Kracht
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Afkortingen

ADAMS  Anti-Doping Administration and  

Management System

ANADO  Association of National Anti-Doping  

Organizations

DCO Dopingcontroleofficial

DIL Doping Infolijn

GDS  Geneesmiddelen Dispensatiecommissie 

Sporter

IADA International Anti-Doping Agreement

IF Internationale Federatie

ISL International Standard for Laboratories

ISR Instituut Sport Rechtspraak

ISTUE  International Standard for Therapeutic Use 

Exemptions

MDR Model Doping Reglement

NADO Nationale Anti-Doping Organisatie

NOC*NSF  Nederlands Olympisch Comité *  

Nederlandse Sport Federatie

NPN  Natuur en gezondheidsProducten  

Nederland

NZVT  Nederlands Zekerheidssysteem Voedings-

supplementen Topsport

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne

VWS  Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport

WADA World Anti-Doping Agency

WADC World Anti-Doping Code

WINAp  Wetenschappelijk Instituut Nederlandse 

Apotheken

Annex 5
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Abbreviations

ADAMS  Anti-Doping Administration and  

Management System

ANADO  Association of National Anti-Doping  

Organisations

DCO Doping control official

DIL Doping Infolijn

TUE Therapeutic Use Exemption

IADA International Anti-Doping Agreement

IF International Federation

ISL International Standard for Laboratories

ISR Sports Judicial Institute

ISTUE  International Standard for Therapeutic Use 

Exemptions

MDR Model Doping Regulations

NADO National Anti-Doping Organisation

NOC*NSF  National Olympic Committee*Dutch Sports 

Confederation

NPN  Natuur- en gezondheidsProducten  

Nederland

NZVT  Dutch Safeguards System for Dietary  

Supplements in Elite Sport

RIVM  National Institute for Health and the  

Environment

VWS Ministry of Health, Welfare and Sport

WADA World Anti-Doping Agency

WADC World Anti-Doping Code

WINAp Scientific Institute of Dutch Pharmacists
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