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VOORWOORD 

Eind 1984 heeft het NISGZ bij de afsluiting ván hetjaarthema "Doping" toegezegd, zo 
mogelijk, binnen een jaar met een eigen standpunt ten aanzien van doping te komen. 
Het is bijzonder verheugend dat deze toezegging ook daadwerkelijk kon worden ge
realiseerd; dit is vooral te danken aan de enorme inzet van de Commissie Doping van 
het NISGZ. Deze commissie is als volgt samengesteld: prof. dr. Tj.B. van Wimersma 
Greidanus, voorzitter, dr. W. Boersma, F. Kessel en mevrouwM.F.C. Verpalen, amb
telijk secretaris. 

Het thans voorliggende beleidsstandpunt is in feite het derde integrale rapport betref
fende doping vanuit de Nederlandse sportmedische wereld. In 1961 bracht de Fede
ratie van Bureaux voor Medische Sportkeuring "Het Dopingvraagstuk" uit. In 1968 
kwam de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) met "Het dopingprobleem". 
VSG en medische commissie van de KNVB spraken zich later nog uit over deelgebie
den, en wel respectievelijk over anabole steroïden (1979) en dopinggebruik in de voet
balsport (1982). 

Dit beleidsstandpunt is het resultaat van ruim twee jaar intensief overleg binnen het 
NISGZ zelf, alsmede met diverse categorale instanties, zoals de Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, het Nederlands Olympisch 
Comité en de Raad voor de Topsport van de NSF, en met het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van wetenschap
pelijke gegevens en met name ook van in opdracht van het NISGZ verricht weten
schappelijk onderzoek. 

Uitgaande van de tijdens het dopingcongres in november 1984 gelegde basis, werd 
dit beleidsstandpunt in een breed maatschappelijk kader uitgewerkt. De belangrijkste 
aanbeveling is de oprichting van een Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken 
(NeCeDo). 

De eindverantwoordelijkheid van het beleidsstandpunt berust volledig bij het NISGZ. 
Niettemin is het essentieel op te merken dat, in een concept-fase, commentaar is ge
vraagd van bovengenoemde beleidsrelevante partners van het NISGZ. De reacti~s 
waren unaniem positief over inhoud en opzet van dit beleidsstandpunt. Het NISGZ_!s 
hen bijzonder erkentelijk voor het feit dat op deze wijze een brede_r dra~gvlak ~an ZiJn 
beleidsstandpunt kon worden gegeven. Opmerkingen en suggestie~ die om u_ite~nlo
pende redenen niet in dit rapport werden opgenomen, zijn vermeld m de aanbiedmgs
brief. 
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Het NISGZ heeft de stellige verwachting dat dit beleidsstandpunt een goed uit
gangspunt vormt voor verdere aktiviteiten in een breed nationaal verband. Door het 
tot stand komen van het NeCeDo kunnen de resultaten daarvan in een meer genuan
ceerd dopingbeleid worden gerealiseerd. Deze nuances zullen enerzijds steeds in in
ternationaal verband moeten worden getoetst, maar kunnen anderzijds wellicht de 
aanzet vormen om internationaal de diverse aspecten van de dopingproblematiek 
meer bespreekbaar te maken. 

Namens het bestuur van het NISGZ, 
dr. W.L. Mosterd, voorzitter 

Arnhem, december 1985 
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INLEIDING· 
Er bestaat veel publiciteit rond het fenomeen "Doping". Er verschijnen regelmatig be
richten, interviews, beschouwingen, etcetera, die een veelheid van -veelal onge
nuanceerde- meningen en standpunten bevatten en de onduidelijkheid en soms emo
tionele geladenheid rond de diverse aspecten van doping illustreren. Deze onduidelijk
heid komt mede voort uit de vele standpunten van waaruit men tegen doping aankijkt 
en uit het ontbreken van een duidelijke definitie van wat doping nu eigenlijk precies is. 
Om te komen tot een samenhangend en duidelijk beleid aangaande doping in de 
sport, dat nationaal en zo mogelijk ook internationaal zou kunnen worden uitgedragen, 
is door het Nationaalinstituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ) in het jaar 1984 
het thema "Doping en Sport" centraal gesteld. In het kader van dit jaarthema is door 
het NISGZ een inventarisatie gemaakt van de diversè problemen rond doping in de 
sport, is een populair-wetenschappelijke brochure over doping gepubliceerd, is een 
publicatie over de ethische aspecten van dopinggebruik verschenen en is een con
gres "Doping en Sport" georganiseerd. 

Enerzijds heeft de discussie die in 1984 plaatsvond aan het licht gebracht dat velen in 
Nederland een zekere nuancering van het huidige beleid voorstaan. Anderzijds treft 
men, met name ook in internationale organen, een sterke tendens aan naar voortzet
ting en zelfs verstrakking van het huidige beleid. 
De vraag is dan hoe, indien gewenst, toch een zekere nuancering aangebracht kan 
worden, zonder tot een soort getuigenispolitiek te geraken en zonder het contact met 
de internationale werkelijkheid te verliezen. Een sterk afwijkend standpunt, bijvoor
beeld gebaseerd op de vrije wil van ieder individu en op het vrije beschikkingsrecht 
over eigen lichaam, zou Nederland in een isolement plaatsen. Vanuit een dergelijke 
positie is beïnvloeding zeer moeilijk. 

Uit de in 1984 gevoerde discussie is voorts naar voren gekomen dat geen van de ar
gumenten die veelal gebruikt worden ter ondersteuning van het dopingverbod, elk op 
zich voldoende steun geven aan het verbod, dat wil zeggen, algemene geldigheid heb
ben, op alle middelen slaan of iedere positie dekken. Voor een uitgebreide beschou
wing hierover kan verwezen worden naar het onderzoek dat in opdracht van het 
NISGZ werd verricht door het Instituut voor Gezondheidsethiek (De Wachter, 1984). 

Het lijkt weinig zin te hebben in het kader van deze beleidsnota deze discussie op
nieuw te voeren. Het door de traditionele (inter)nationale sportbestuurders aanvaarde 
verbod op het gebruik van een aantal als doping geduide middelen stoelt op een door 
hen aangehangen axioma dat luidt "het gebruik van bepaalde stoffen met als doel het 
verhogen van de prestatie in de sport is strijdig met het wezen van de sport". 
Net zoals dat geldt voor andere zaken die ook strijdig zijn, maar niettemin toch aange
wend worden, dienen verbodsbepalingen, contrólemaatregelen en sancties ontwikkeld 
te worden. De sportwereld stelt spelregels vast en dient die dan ook te handhaven. 

Een axioma wordt niet wezenlijk verhelderd door nadere analyse, bewijsvoering of 
steeds verdere verfijningen. Wel dient de uitvoering van het daarop gebaseerde be
leid bij voortduring getoetst te worden aan algemeen gangbare criteria van zorgvul-
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digheid, rechtsgelijkheid en redelijkheid. Het axioma mag niet als een botte bijl gehan
teerd worden. 
In deze beleidsnota zal dan ook het axioma verder niet ter discussie gesteld worden, 
maar zal aangegeven worden waar precisering van het beleid op zijn plaats is. 

Alvorens dieper op deze precisering in te gaan, is het belangrijk aan te geven dat de 
dopingproblematiek zodanig complex is, dat deze onderverdeeld dient te worden in 
diverse gebieden, ieder met zijn eigen, min of meer specifieke aspecten. Er is in dit 
verband een aantal deelgebieden te onderscheiden zoals de problematiek rond defini
ties en dopinglijsten, de contróle- en analyse-problematiek, de problematiek die ver
band houdt met de straf- of tuchtrechtelijke consequenties en de problematiek van 
voorlichting en begeleiding. Dit laatste geldt met name voor de naast betrokkenen als 
de sporters en de begeleidende (para)medici, verzorgers en trainers/coaches. Op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek bestaan nog belangrijke lacunes in kennis 
van doping. Daarnaast is de discussie over de plaats en taak van sportorganisaties en 
overheid van belang om het dopinggebruik in de sport te bestrijden. 
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DEFINITIES VAN DOPING, DOPINGLIJSTEN 
DOPINGVERBOD 
In 1967 werd door de Raad van Europa de volgende definitie opgesteld: 
"Doping is de toediening aan een gezond individu of het gebruik door deze -op welke 
wijze dan ook- van stoffen die vreemd zijn aan het organisme, dan wel van fysiologi
sche stoffen in abnormale hoeveelheden of langs abnormale weg, zulks met het enige 
doel de kunstmatige en oneerlijke beïnvloeding van de prestatie van deze persoon bij 
zijn deelneming aan een wedstrijd" . . 
De Gezondheidsraad formuleert doping als volgt: "Doping is het gebruik maken van 
bepaalde geneesmiddelen, met de bedoeling een grotere prestatie te bereiken dan 
waartoe de betrokkene zich zonder gebruik van die middelen in staat acht en wel door 
iemand die deze middelen gewoonlijk niet of niet in dezelfde concentraties gebruikt". 

Het is in dit verband interessant te constateren dat deze definities niet het begrip 
schadelijkheid of schadelijk voor de gezondheid hanteren, maar als uitgangspunt de 
kunstmatige prestatieverhoging hebben. 

Recentelijk (1985) wordt door de Raad van Europa in het zogeheten "European Anti
Doping Charter for Sports" gesteld: "To construct a fully comprehensive definition of 
doping is a difficult task. A simp Ie and practical definition is proposed for the purposes 
of this Charter: Doping in sport is a contravention of the rules or regulations of the ap
propriate sports organisations concerning the use of substances or classes of 
substances which that sports organisation has banned" en in de bijlagen wordt thans 
ook gewezen op de schadelijke bijwerkingen van diverse als "doping" gebruikte mid
delen. Hieruit qlijkt echter tevens duidelijk dat in de praktijk onder "doping" verstaan 
wordt het gebruik van middelen die bij reglement door de sportorganisaties zijn verbo
den. Ook het Internationaal Olympisch Comite (IOC) beschouwt als "doping" het ge
bruik van stoffen die op een, door de medische commissie van het IOC opgestelde lijst 
van "verboden" middelen voorkomen. 

Het feit dat (inter)nationale sportorganisaties hun eigen lijsten van "verboden stoffen" 
(de zogeheten "dopinglijsten") opstellen heeft tot de verwarrende situatie geleid dat 
in de diverse takken van sport verschillende dopinglijsten worden gebruikt, waarbij bij
voorbeeld die van de UCI zeer uitgebreid is. Tevens is door de verschillende definities 
en uitgangspunten onduidelijk om welke reden bepaalde stoffen op de dopinglijsten 
staan. Als het uitgangspunt prestatieverhogende werking· en/ of schadelijk voor de ge
zondheid zou zijn, mag er gerede twijfel bestaan of elk middel terecht op de doping
lijsten voorkomt. Vele geneesmiddelen geven bij bepaalde doseringen een zeker risi
co op bijwerkingen. Dit houdt echter geenszins in, dat zij in therapeutische doseringen 
prestatieverhogend werken en/of schadelijke bijwerkingen bezitten. Het moge duide
lijk zijn dat een positief bevinden van een marginale hoeveelheid van een prestatie
verhogende stof een andere impact heeft dan een excessieve hoeveelheid van dezelf
de stof. Ook moet voor geneesmiddelen een onderscheid worden gemaakt naar the
rapeutische doseringen op strenge en aanvaarde medische indicatie en naar overma-
tige doseringen. · 
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Anders gezegd wordt in de huidige benadering van doping geen onderscheid gema~~t 
tussen gebruik en misbruik van geneesmiddelen. Hierbij komt dan ook onmiddelliJk 
het probleem van de kwantificering aan de orde (zie Dopingcontrole en analyse). 

ADVIES 
- Er moet één uniforme lijst komen die voor alle sportorganisaties, internationaal en 

nationaal, geldt, met eventuele additionele sub-lijsten voor sommige specifieke tak
ken van sport. 

- Op de dopinglijst zouden alleen die middelen in die kwantiteiten moeten voorkomen, 
waarvan vaststaat, respectievelijk algemeen wordt aangenomen, dat ze helpen de 
prestatie te verhogen. 
Dit geldt temeer wanneer die doseringen gebruikt worden die schadelijk zijn· voor de 
gezondheid. Helaas zijn nog weinig concrete gegevens op dit gebied wetenschappe
lijk aangetoond. 

- De dopinglijst moet in begrijpelijke taal worden opgesteld en duidelijk geordend, zo-
dat ook de sporters zelf weten waar ze aan toe zijn. 

- Combinatiepreparaten, die derivaten van dopinggeduide stoffen zijn, moeten duide
lijk vermeld worden, indien zij de gewraakte werking vertonen. 
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DOPINGCONTROLE EN ANALYSE 

Een verbod is in algemene zin alleen zinvol als het gepaard gaat met opsporing, ver
volging en sancties. Dit geldt dus ook voor het dopingverbod. Dopingcontrole is der
halve noodzakelijk om het misbruik van farmaca in de sport tegen te gaan. Voor een 
dergelijke controle zijn urinemonsters nodig en dit kan door de sporter als een inbreuk 
op het eigen lichamelijke en/of geestelijke beschikkingsrecht worden ervaren. 
Het verzamelen van een urinemonster en de controle op de afname dient met de 
grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid en met het respecteren van de menselijke 
waardigheid te geschieden. 

Bij de analyse wordt thans vaak de term "positief" als waardeoordeel gebruikt, zon- . 
der dat de mate van positief bevinden wordt vermeld. Men zal derhalve moeten stre
ven naar een kwantitatieve analyse, zodat stoffen die als geneesmiddelen belangrijk 
zijn voor de atleet en op de dopinglijst staan, in therapeutische doses gebruikt kunnen 
worden. De eisen, die de Raad van Europa en het IOC aan de analyselaboratoria stel
len, garanderen gelukkig de mogelijkheid van ondubbelzinnige identificatie van do
pingmiddelen, alsmede hun kwantificering. 

ADVIES 
- De afname van urine en de analyse dienen via een vast protocol met goede waarbor

gen uitgevoerd te worden, met duidelijke informatie voor sporters. Deze standaard
methode zal waarborgen moeten bevatten tegen vals negatieve, zowel als vals posi
tieve uitslagen van de feitelijke analyse. Tevens zal de procedure van een dergelijke 
monsterafname voor de sportmanl-vrouw acceptabel en zo weinig mogelijk be
lastend moeten zijn. 

- Er zullen enkele laboratoria moeten worden aangewezen (accreditatie) die routine
matig de analyse van monsters op doping geduide middelen uitvoeren. Deze analyse 
dient wetenschappelijk hoogwaardig en derhalve "waterdicht" te zijn. 
Het analyselaboratorium dient zich slechts te beperken tot ondubbelzinnige identifi
catie en tot kwantificering van eventuele als doping geduide middelen. 

- In verband met een rechtvaardige gang van zaken is het noodzakelijk dat openbaar
making van de gevolgde procedures en van de gebruikte analysetechnieken van de 
monsters op doping geduide middelen plaatsvindt. 

- De interpretatie van de analyse-resultaten dient te geschieden door onafhankelijke, 
farmacologisch en! of, klinisch-chemisch geschoolden. Deze kunnen inzicht ver
schaffen in hoeverre df! gevonden analyse-resultaten als "doping" kunnen worden 
geduid, en de ernst van dit dopinggebruik aangeven. 
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Bij deze interpretatie van de analyse-resultaten zullen uniforme richtlijnen gehan
teerd moeten worden. 

SANCTIES 

In het voorgaande is gesteld dat de loutere aanwezigheid van een stof op zichzelf 
geen reden is om via het gebruik van termen als "positief bevonden" te besluiten tot 
strafbaar misbruik van middelen. Kwantificering is onder andere noodzakelijk. 
Deze kwantificering is des te belangrijker omdat hiermee inzicht kan worden verkre
gen of de eventuele overtreding van de reglementen marginaal of ernstig is. Voor een 
aantal farmaca, met name die waarbij het beoogde prestatieverhogende effect alleen 
tot stand komt indien op het moment van de prestatie een bepaalde hoeveelheid { an 
de stof in het lichaam aanwezig is, geldt dat aan de hand van de in de urine gevonden 
hoeveelheid gesteld kan worden of deze gevonden hoeveelheid een invloed op de· 
prestatie gehad kan hebben. Voor een dergelijke interpretatie is kennis van de farma
cologie (met name farmacokinetiek, dat wil zeggen: kennis van lotgevallen van farma
ca in het lichaam, zoals opnameverdeling, omzetting en uitscheiding) nodig. Deze 
kennis is noodzakelijk op rechtspositionele gronden; immers de strafmaat dient gecor
releerd te zijn aan de ernst van de overtreding. 

In principe kan men een onderscheid maken in 4 groepen van gebruik van als doping 
geduide middelen, die momenteel niet leiden tot verschil in beoordeling. Zij worden in 
dezelfde mate beschouwd als overtredingen van de dopingreglementen. 
1. Het marginaal gebruik, waarbij de hoeveelheid van de gevonden stof probleemloos 

kan worden geïnterpreteerd als niet van betekenis voor de geleverde sportpresta
tie. 

2. Het "gewone" therapeutische gebruik van geneesmiddelen. 
3. Het gebruik als " substitutietherapie" . Hierbij dient opgemerkt dat zware en langdu

rige lichamelijke inspanning een roofbouw op het organisme kan inhouden, waarbij 
een katabole toestand met bepaalde risico 's kan optreden. 
Er gaan stemmen op die suggereren dat in dergelijke gevallen een suppletie met 
anabolica -nauwkeurig gedoseerd onder strikte medische begeleiding en controle
gewenst is of althans toelaatbaar moet zijn om het lichaam tegen de gevaren van 
de katabole staat te beschermen. Nader onderzoek is dan ook geboden (zie Weten
schappelijk onderzoek). 

4. Het gebruik van grote tot excessieve hoeveelheden stoffen met louter het oogmerk 
de prestatie op onnatuurlijke wijze te verhogen. 

J 

Hierbij is het tevens nuttig aan te stippen dat dwars door bovenstaande indeling heen 
nog het probleem speeft van de bewuste toediening van dopinggeduide middelen door 
derden aan sporters zonder dat deze laatsten dit beseffen. 
Het lijkt in dit verband essentieel om bij het bepalen van de strafmaat met het bo
venstaande rekening te houden, waarbif zonder meer als uitgangspunt moet gelden 
dat een bewuste overtreding van de reglementen en het misbruik maken van ge.
neesmiddelen in de sport gestraft dient te worden. 

ADVIES 
- Er dient een (inter)nationaal erkende en vastgelegde sanctionering te komen, een 

dopingreglement, waarin de strafmaat gerelateerd is aan de ernst van de overtreding 
en aan de voorgeschiedenis van de sporter in dit opzicht. 
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De uiteindelijke strafmaatregel dient altijd door een door de sportorganisatie aan te 
wijzen tuchtrechtelijke instantie te worden getroffen. Meer eenheid in sanctionering 
is nodig. 

- Met betrekking tot de sanctionering en de strafmaat dient mede rekening te worden 
gehouden met de maatschappelijke consequenties van de sanctie. 

- De rechten van de sporter dienen in dit dopingreglement te worden opgenomen, zo
dat hij zich voor de tuchtrechtelijke instantie kan verdedigen. Het reglement moet te
vens voorzien in een beroepsgang. 
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VOORLICHTING 

Daadwerkelijke kennis omtrent het probleem van de doping is slechts op beperkte 
schaal en in beperkte kring aanwezig. Er bestaat grote behoefte aan toegankelijke in
formatie over doping en met name over de werking en eventuele bijwerking(en) van 
middelen, alsmede over alternatieven (optimaliseren van training, voeding en verzor
ging). Brochures over doping in het algemeen, zowel populair-wetenschappelijk als 
medisch, en over ethiek en dopinggebruik zijn inmiddels voorhanden en zouden op 
grote schaal verspreid moeten worden. ' 
Voorts kunnen apothekers persoonlijk en via bijsluiters informatie geven over (bij)wer
kingen van middelen. 
Hoewel de sporter een eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichtè van eigen li
chaam en 'keuzes, kan bij doping toch zeker gesproken worden van een collectieve 
verantwoordelijkheid van sporter, begeleider, sportorganisatie en overheid. In deze 
zin zou ook meer informatie kunnen worden verstrekt. Te denken valt onder meer aan 
lespakketten voor opleidingen van trainers, coaches, verzorgers, etcetera. 

ADVIES 
- Vanuit een centraal punt moet dopingvoorlichting in al zijn facetten gegeven wor

den. Dit mede omdat een goede en veelzijdige voorlichting, inclusief ethische, spor
tieve, en farmacologische informatie, een preventieve werking kan hebben. 

- Er dient een informatiecentrum te gaan functioneren voor de Nederlandse sportbon
den inzake vragen op het gebied van de doping problematiek. In dit verband verdient 
het aanbeveling dat dit centrum beschikt over volledige en "up to date" documenta
tie inzake de diverse nationale en internationale dopingreglementen. 

- Dit centrum dient ook te beschikken over een bijgewerkt computerbestand van alle 
preparaten, gerubriceerd onder farmacologische (generische) namen en onder 
merknamen (waaronder combinatie-preparaten), die op de diverse dopinglijsten 
voorkomen. Voorts dient in dit bestand een ·lijst van middelen opgenomen te zijn, 
die bij bepaalde indicaties als alternatieve farmacotherapeutica kunnen worden aan
gewend. De farmaca dienen niet alleen alfabetisch, maar tevens onder een ge
neesmiddelengroep gerubriceerd te zijn. 

- Tot slot dient dit centrum te beschikken over een literatuursysteem, dat referenties 
van alle internationale wetenschappelijke publicaties omtrent doping bevat. Dit 
systeem dient aan te sluiten op en gebrulk te maken van reeds aanwezige systemen. 
Zowel wat betreft de werking en bijwerkingen van doping geduide middelen als wat 
betreft de analyse-methoden van deze middelen dienen in dit systeem publicaties 
opgenomen te zijn. 

Voor deze 4 taken kan het NISGZ de geëigende instantie zijn, gezien zijn takenpakket 
en zijn brede samenstelling. 
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BEGELEIDING 

Farmacotherapie van sporters roept nogal eens praktische problemen op. Het is in dit 
verband van belang dat er een soort statuut komt, waarmee artsen ontheffing kunnen 
krijgen van het verbod bepaalde geneesmiddelen aan sporters voor te schrijven wan
neer sporters kampen met een bepaalde ziekte of aandoening die belemmerend 
werkt op een prestatie, zoals astma. Dit statuut moet ook voorzien in de mogelijkheid 
de meest geschikte therapie toe te passen, ook als deze middelen dopinggeduid zijn 
zoals bijvoorbeeld de behandeling van hypertensie met betablokkers. 
Daarnaast ligt bij de sportartsen een belangrijke verantwoordelijkheid om sporters te 
helpen bij vragen over dopinggebruik. De sportartsen dienen namelijk niet primair als 
medewerker in de strijd tegen doping te worden beschouwd; zij zijn in eerste instantie 
begeleiding aan hun sporters verschuldigd. Bestrijding van het dopinggebruik kan 
door de sportarts worden gedaan via goede voorlichting en adequate medische bege
leiding. Voor deze begeleiding dienen gedragsregels te worden opgesteld. 
Ook de niet-medische begeleiders, zoals fysiotherapeuten, trainers en verzorgers, als
mede de beheerders van fitnesscentra en sportscholen dienen goed geïnformeerd te 
zijn over dopinggebruik. Het verstrekken van middelen door deze groeperingen moet 
voorkomen worden. 

ADVIES 
- Nodig is het formuleren en structureren van een statuut waarmee onder bepaalde 

voorwaarden ontheffing van het gebruik van verboden stoffen mogelijk is. 
- Er zouden gedragsregels moeten worden opgesteld voor artsen in verband met de 

behandeling van verzoeken om begeleiding van sportbeoefenaren die tot gebruik 
van als doping geduide middelen hebben besloten. 

- De verstrekking van middelen moet (inter)nationaal streng gereguleerd worden. 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Gezien de vraag naar informatie en de in het algemeen beperkte kennis over diverse 
aspecten van doping, is meer onderzoek gewenst. Dit onderzoek zou zich kunnen uit
strekken naar de daadwerkelijke prestatieverhogende werking van diverse als doping 
geduide middelen (zie ook onder Definities) en naar hun bijwerkingen. Tevens is een 
centraal informatie- en documentatiecentrum van belang, zoals gesteld in het advies 
over Voorlichting, waarvoor een inventariserend onderzoek essentieel is. 
Tenslotte is onderzoek. naar de frequentie van het gebruik van doping in de sport van 
grote betekenis. Dit laatste vooral gezien de vaak ongenuanceerde uitlatingen om
trent de ernst en omvang van het gebruik van doping in de sport die in de pers worden 
gedaan. 

ADVIES 
- Het is noodzakelijk om chemische, farmacologische of toxicologische instellingen 

aan te wijzen om onderzoek op hun werkterrein te verrichten. 
- De volgende onderzoeken zijn gewenst: 

1. Onderzoek naar het gebruik en de toegankelijkheid van als doping geduide mid
delen. 

2. Onderzoek op het gebied van farmacakinetiek (in het bijzonder metabolisme en 
eliminatie van als doping geduide middelen en hun effect op de prestatie). 

3. Onderzoek naar analysemogelijkheden van als doping geduide middelen in zeer 
lage concentraties van chemische verbindingen. 

4. Onderzoek n.aar alternatieve therapeutische middelen voor geneesmiddelen die 
nu als doping geduid worden, bijvoorbeeld betablokkers. 

5. Verder onderzoek naar de verfijning c.q. optimalisering van de trainingsmetho
den; hierbij hoort zeker het onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties 
van hormoonsubstitutie bij langdurige maximale belastingen (zie ook onder Sanc
ties). 

6. Inventariserend onderzoek om te komen tot een centrale -internationaal 
geaccepteerde- registratie en rubricering van dopingmiddelen, naar generische 
en merknamen. 
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SPORTORGANISATIES EN OVERHEID 

Er schort het een en ander aan het dopingbeleid van (inter)nationale sportorganisa
ties. Reeds vermeld is de vaak niet inzichtelijke en zeker niet consequente samenstel
ling van de dopinglijsten. Ook de gang van zaken rondom opsporing, controle en sanc
tionering staat aan kritiek bloot, zeker waar het een goede rechtsgang betreft. Betere 
aandacht voor de begeleiders is gewenst. Een groot bezwaar is het ontbreken van ge
coördineerd beleid tussen diverse sportorganisaties. Het moet mogelijk zijn te komen 
tot internationale afspraken over bovenvermelde zaken. 

De overheid kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de verstrekking 
van geneesmiddelen door anderen dan artsen·· en apothekers. Internationale afspra
ken, minstens in EEG verband via de Raad van Eu,ropa, zijn dringend gewenst. 
Voorts is het een taak van de overheid financiële ruimte te bieden voor voorlichting, 
onderzoek en het verrichten van dopingcontroles. 

Teneinde versnippering van onderzoek en activiteiten te voorkomen, dient er een dui
delijke structuur aangebracht te worden via een instelling die door overheid, sportwe
reld en onderzoeks- c.q. analyse-instellingen gezien wordt als centraal en coördine
rend orgaan op het gebied van doping in al zijn facetten. 

ADVIES 
- De sportwereld moet -meer nog dan thans- eisen gaan stellen aan de kwaliteit van 

de begeleiding op (para)medisch en trainingstechnisch gebied. 
- De sportwereld dient te streven naar een uniforme dopinglijst, waaraan eventueel 

sublijsten voor bepaalde takken van sport kunnen worden toegevoegd. 
- De sportwereld moet zorgen voor een juridische onderbouwing van een doping

reglement (zie Sancties). 
- De overheid dient toezicht te houden op "het illegale circuit" van dopingmiddelen. 
- De overheid en de sportwereld moeten meer geld investeren in het dopinggebeuren, 

met name gericht op de voorlichting van sporters en hun begeleiders, op het stimu
leren van wetenschappelijk onderzoek en op het verrichten van contróles. 

- De overheid en de sportwereld moeten een centraal en coördinerend orgaan voor 
doping in al zijn facetten creëren en ondersteunen. 
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LANDELIJK ORGAAN 

Het bestaan van een centraal en coördinerend orgaan, het Nederlands Centrum voor 
Dopingvraagstukken, verder te noemen NeCeDo, zal de uitvoering van de diverse in 
dit beleidsstandpunt vastgelegde adviezen ten goede komen en een optimale aanpak 
van de gecompliceerde dopingvraagstukken bevorderen. 
Het NeCeDo zal voorts adviseren/toetsen welke laboratoria voldoen aan vast te stel
len eisen voor wetenschappelijk onderzoek en analysewerkzaamheden. 
In het eerste geval wordt voornamelijk gedacht aan universiteiten en hogescholén; 
met name valt te denken aan laboratoria die in het verleden al een bepaalde expertise 
hebben opgebouwd. 
In het tweede geval dienen ook commercieel ingestelde laboratoria in aanmerking te 
kunnen komen. 
Het NeCeDo zal de diverse adviezen verder uitwerken en voor overheid, medische
en sportwereld als gesprekspartner inzake doping fungeren . 

Als organisatiestructuur voor het NeCeDo kan worden gedacht aan opname binnen 
het NISGZ of aan een aparte rechtspersoon in de vorm van een stichting. Na rijp be
raad is gekozen voor de laatste figuur, echter wel met sterke organisatorische, admi
nistratieve en personele banden met het NISGZ, dat het secretariaat voor het NeCe
Do kan voeren. 
Het NeCeDo kan worden gehuisvest in het NISGZ gebouw en gebruik maken van de 
diensten van het NISGZ bureau. 

De volgende organisaties zouden bestuurlijk kunnen participeren in het NeCeDo: 

Nederlands Olympisch Comité (NOC) 
Nederlandse Sport Federatie (NSF) 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst (KNMG) 
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur 01JVC) -' 

- namens de sportwereld 

- namens de medische wereld 

- namens de overheid 

Nationaal Instituut voor de Sportgezondheids- -namens de sportgezondheidszorg 
zorg (NISGZ)- twee leden, waarvan één uit 
de WR NISGZ. 

Het N ISGZ benoemt de voorzitter van het NeCeDo Óp voordracht van de in het NeCe
Do participerende instanties. Voor onderwerpen als wetenschappelijk onderzoek en 
analyseproblematiek maakt het NeCeDo gebruik van de Wetenschappelijke Raad van 
het NISGZ. . 
Zonodig zal het NeCeDo voor specifieke vraagstukken op bijvoorbeeld ethisch of juri
disch terrein ook externe adviseurs kunnen raadplegen. 
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Een en ander ziet er in structuurschema als volgt uit: 

Nederlands Olympisch 
Comité (NOC) 1 lid 

Nederlandse Sport 
Federatie (NSF) 1 lid 

Koninklijke Neder
landsche Maatschappij 
tot Bevordering der 
Geneeskunst 
(KNMG) 11id 

Vereniging voor 
Sportgeneeskunde 
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(VSG) 11id 

Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Cultuur (WVC) 1 lid 

Nationaal Instituut voor 
de Sportgezondheids-
zorg (NISGZ) 2leden 

BUREAU 
NISGZ 

NEDERLANDS 
CENTRUM 
VOOR 
DOPINGVRAAG
STUKKEN 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Doping in de sport werpt een smet op de sport in de meest brede zin en dient op grond 
van ethische en medische aspecten te worden bestreden. Bi} deze bestrijding dient 
echter de menselijke waardigheid niet uit het oog te worden verloren. Een genuan
ceerde benadering is daarbij nodig, waarbij de dopingcontróle nooit een doel op zich
zelf mag zijn, maar moet worden opgevat als een bescherming van de sport en haar 
beoefenaren. 

De meest wenselijke structuur bij de dopingcontróle zou zijn dat het analyselaborato
rium rapporteert omtrent ondubbelzinnige identificatie en kwantificering aan een in
stantie die deze analyseresultaten interpreteert. Deze interpretatie dient dan als basis 
voor de strafmaat die door een tuchtrechtelijke instantie wordt bepaald. 

De strafmaatbepaling dient gerelateerd te zijn aan de ernst van de overtreding en de 
maatschappelijke consequenties voor de sporter. De procedures en de rechten en 
verplichtingen van betrokkenen in een dopingcontróle dienen te worden vastgelegd in 
een dopingreglement 
Meer duidelijkheid over de zogeheten "dopinglijsten" is dringend gewenst. Gestreefd 
moet worden naar één internationaal geldende dopinglijst van middelen die een 
prestatieverhogende werking hebben. 

Daarnaast is voorlichting noodzakelijk over de aard, werking en bijwerkingen van als 
doping geduide middelen. Op dit gebied dient nog nader onderzoek te worden ver
richt. 

Wenselijk is het opstellen van een "statuut" voor de begeleiders en van gedragsre
gels voor artsen inzake verstrekking c.q. toediening van (genees)middelen. 
De sportorganisaties zouden meer aandacht moeten geven aan de kwaliteit van de 
begeleiders en aan het verstrekken van voorlichting aan dezen. 

De overheid moet de verstrekking van dopingmiddelen aan banden leggen en finan
ciën vrijmaken voor voorlichting, onderzoek en contróles. 

Bovenal is centrale coördinatie van analysk, onderzoek en voorlichting en alle verdere 
dopingvraagstukken noodzakelijk, waarvoor een Nederlands Centrum voor Doping
vraagstukken, met nauwe banden met het NISGZ, de aangewezen instantie lijkt. 

Het bespreken van bovenstaande conclusies in nationaal en internationaal verband is 
wenselijk, zodat er meer eenheid in activiteiten ontstaat. 
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