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Sporters gebruiken stimulantia om

dat deze een vergelijkbare werking 

hebben als adrenaline dat van natu

re in ons lichaam voorkomt. Ben je 

wel eens vreselijk geschrokken of 

opgewonden geweest en bonste je 

hart in je keel, kreeg je het warm 

begon je te zweten en had je trillen

de handen? Dan ken je de effecten 

van adrenaline, dat er in ons 

lichaam voor zorgt dat je meer alert 

bent en goed in de gaten hebt wat 

er om je heen gebeurd. 

Stimulantia zorgen ervoor dat een 

sporter zich meer alert en 'beter' 

voelt waardoor de sremming van de 

sporter en diens zelfvertrouwen toe

nemen. Tegelijkertijd onderdruk

ken of verminderen ze het ver

moeidheidsgevoel. Bekende voor-

1 
Tot de groep van de stimulantia behoren die stoffen 

die een directe, opwekkende, werking hebben op 

het centrale zenuwstelsel omdat ze de prikkelbaar-

heid van hersenen en ruggemerg verhogen. 

beelden van stof

fen die tot de 

groep van de 

stimulantia beho

ren zijn amfe

tamine, cocaï

ne en efedrine. 

Stimulantia hebben 

bepaalde functies en organen in het 

lichaam overbelast kunnen raken, 

brengen grote risico's met zich mee. 

Er zijn voorbeelden bekend van 

sporters die een zware en langdurige 

lichamelijke inspanning, verricht bij 

hoge temperatuur en in combinatie 

met amfetaminen met de dood 

velerlei effecten moesten bekopen. 

zoals: 

111 remming van de eetlust 

11111 vermindering van de slaap 

('wekeffect') 

11111 vermindering van het vermoeid

heidsgevoel 

11111 verhoging van de stemming en 

het zelfvertrouwen 

11111 gevoel van euforie (welbehagen) 

1111 beverigheid 

11111 nervositeit 

111 hoge bloeddruk, hartkloppingen 

en hartritmestoornissen 

111 vermindering van de coördinatie 

en zelfkritiek 

111 stoornissen in de regulering van 

de lichaams+emperatuur 

1111 afhankel,Jkheid 

De ontregeling van de lichaamstem

peratuur en de onderdrukking van 

het vermoeidheidsgevoel waardoor 

Bovendien bestaat er gerede twijfel 

of amfetaminen enige directe pres

tatieverhogende invloed hebben. Er 

zijn aanwijzingen dat amfetaminen 

geen effect hebben op het maximale 

prestatievermogen. 

Sporters moeten bij het gebruik van 

geneesmiddelen voor veel voorko

mende klachten als (hoofd)pijn, 

verkoudheid, neusverstoppingen en 

hoesten, goed opletten. Veel van de 

geneesmiddelen die deze kwaaltjes 

bestrijden bevatten kleine hoeveel

heden stimulantia en zijn niet 

alleen via de bonds- of huisarts en 

de apotheker, maar ook bij de dro

gist verkrijgbaar. 

Iûadpleeg bij het gebruik van deze 

middelen dan ook eerst de bonds-, 

huisarts of apotheker omdat je, 

door gebruik van deze geneesmid

delen, bij een dopingcontrole posi

tief bevonden kunt worden. 



Cafeïne behoort tot de groep van 

de stimulantia. Omdat cafeïne 

waarschijnlijk het meest 

gebruikte stimulerende middel 

ter wereld is, in thee, koffie, 

chocolade en sommige 'soft-

drinks' wordt aangetroffen én op 

de dopinglijst van alle 

(inter)nationale sportorganisaties 

voorkomt, wordt aan deze stof 

speciaal aandacht besteed. 
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Illustratie: Eiwin Suvaal C 

De werking van cafeïne is groten

deels hetzelfde als die van de stimu

lantia en wordt door sporters dan 

ook gebruikt vanwege de veronder

stelde onderdrukking van het ver

moeidheidsgevoel en de verhoging 

van de alertheid. Als (bij)werkingen 

van cafeïne kunnen worden onder

scheiden: 

1111 remming van de eetlust 

111 vermindering van de slaap 

('wekeffect') 

1111 verhoogde alertheid 

1111 vermindering van het vermoeid

heidsgevoel 

1111 een gevoel van euforie 

(welbehagen) 

1111 hoge bloeddruk en hartritme

stoornissen 

1111 vochtverlies uit het lichaam 

1111 vermindering van de coördinatie 

1111 misselijkheid en diarree 

1111 nervositeit, beverigheid, halluci

naties, epileptische aanvallen en 

shock 

Bedacht dient te worden dat deze 

effecten van cafeïnegebruik afhan-

kelijk zijn van de gebruikte 

dosis (dosisafhankelijk). 

Vooral het feit dat spor

ters door het gebruik 

van cafeïne lichaams-

Cafeïne produkten 

Cafeïne-arme koffie 

1 kop koffie 

1 Coca cola/dieet Coca cola 

1 Pepsi Light/dieet Pepsi 

1 apc 

•• 
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vocht kunnen verliezen waardoor 

het lichaam uitdroogt en stoornis

sen in de temperatuurregulatie ont

staan, levert risico's voor de gezond

heid van deze sporters op. 

Juist omdat cafeïne in thee, koffie, 

chocolade en sommige 'soft-drinks' 

voorkomt en bijna iedereen elke 

dag één van deze produkten tot zich 

neemt, hebben (inter)nationale 

sportorganisaties besloten het ge

bruik van cafeïne als doping te 

beschouwen indien de aangetroffen 

hoeveelheid groter dan 12 µg/ml is. 

Met het gebruik van cafeïne-hou

dende produkten is enige voorzich

tigheid geboden. Uit een recent 

onderzoek over de lotgevallen van 

cafeïne in het lichaam is gebleken 

dat er een grote individuele variatie 

bestaat in de urineconcentraties van 

cafeïne na gebruik ervan. Het kan 

voorkomen dat zelfs bij een beschei

den gebruik van drie tot zes koppen 

koffie per dag in individuele geval

len een cafeïneconcentratie in de 

urine wordt aangetroffen die dicht 

in de buurt van de maximale toege

stane grens komt. 

Het Olympisch Comité in de 

Verenigde Staten ( u s o c) geeft de 

volgende richtlijnen voor het ge

bruik van cafeïne-houdende pro

ducten (zie schema). 

dosis/ Equivalent gevonden in 

hoeveelheid urine binnen 2-3 uur 

2-3 mg 0,03-0,04 microgram 

100 mg 1,5 microgram 

45,6 mg 0,68 microgram 

36 mg 0,54 microgram 

32 mg 0,48 microgram 
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Door het gebruik van narcotische 

analgetica hoopte men in de sport 

beter te kunnen 'afzien'. Het risico 

is echter dat de sporter door de 

pijnstillende werking eventuele 

pijnsignalen van het lichaam niet 

meer voelt, negeert en dus door

gaat. De blessure of verwonding die 

de oorzaak van de pijnsignalen 

vormt, kan, omdat de sporter door

gaat, erger of groter worden met het 

risico dat blijvend schade aan het 

lichaam wordt toegebracht. 

Gezien de vele ongewenste bijwer

kingen is het echter niet aanneme

lijk dat narcotische analgetica in de 

sport vaak gebruikt zullen worden 

om de sportieve prestatie te kunnen 

verbeteren. Narcotische analgetica 

kennen de volgende bijwerkingen: 

1111 slaperigheid en somberheid 

1111 misselijkheid en braken 

1111 maag- en darmproblemen 

11111 verlaging van de hartslag 

11 onderdrukking van de ademhaling 

1111 daling van de lichaams

temperatuur 

1111 gespannen rugspieren 

11 afhankelijkheid 

De stof codeïne behoort tot de nar

cotische analgetica en komt in ge

neesmiddelen voor veel voorko

mende klachten als (hoofdpijn) en 
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In essentie zijn narcotische 

analgetica pijnstillers. Zij zijn 

afgeleid van de stof opium en 

kennen een zelfde werking als 

morfine. Evenals de stimulan-

tia, werken de narcotische 

analgetica op het centraal 

zenuwstelsel en hebben ze een 

pijnstillende en eufore wer-

king. Daarnaast onderdrukken 

ze bovendien hoest en angst· 

gevoelens. 
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hoesten voor. Tot voor kort was het 

gebruik van deze stof door het r o c 

verboden. Dit is thans niet langer 

het geval. Hierbij dient echter 

bedacht te worden dat het niet uit

gesloten is dat de verschillende 

(Inter) nationale Sportfederaties 

deze wijziging van de r o c-doping

lijst nog niet in de eigen dopinglijst 

hebben overgenomen. Voorzichtig

heid bij het gebruik van geneesmid

delen waarvan de stof codeïne een 

werkzaam bestanddeel vormt, blijft 

geboden. 
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Illustratie: EIWin Suvaal e 
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Androgene 

anabole 

steroïden 

zijn stoffen die de 

aanmaak van eiwit bevorderen en 

de afbraak van eiwit tegengaan. Zij 

zijn uit het mannelijk geslachtshor

moon testosteron ontwikkeld met 

het doel een scheiding tussen de 

eiwitsparende werking en de andro

gene (vermannelijkende) effecten te 

verkrijgen. Deze scheiding is slechts 

ten dele gelukt: bij een aantal ste

roïden is de androgene werking in 

verhouding tot de eitwitsparende 

werking minder sterk. 

Na toediening van testosteron en 

verwante steroïden wordt vooral de 

vorming van eiwit in de geslachts

organen, de huid, het skelet en de 

skeletspieren bevorderd. Gebleken 

is dat de eiwitsparende effect van 

testosteron groter is, indien de 

eiwitafbraak toeneemt (bijvoorbeeld 

bij ziekte) of als het lichaam meer 

behoefte heeft aan eiwit (bijv. bij 
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zware lichamelijke in

spanning). Dit is 

een belangrijk 

gegeven 

omdat 

spier-

1. ANDROGENE 
ANABOLE 
STEROÏDEN 

bruik van deze stoffen afnemen 

evenals het vermoeidheidsgevoel. 

Aan het gebruik van androgene 

anabole steroïden zijn bijwerking 

verbonden die in algemene-, man

specifieke- en vrouw-specifieke bij-

weefsel voor werkingen kunnen worden onder

een aanzienlijk verdeeld: 

deel uit eiwitten is opge

bouwd. Naast een nauw-

keurige trainings

opbouw en 

~<:?::,Cl::) een uitgeba-

Q> lanceerd dieet, 

zouden sporters 

in die takken van sport waarbij het 

resultaat niet zozeer van het uithou

dingsvermogen afhankelijk is, maar 

van techniek en explosieve (spier)

kracht, van deze stoffen gebruik 

maken om een vergroting van de 

spierkracht en -massa te kunnen 

verkrijgen. Er zijn gegevens bekend 

waaruit kan worden afgeleid dat 

steroïden ook door duursporters 

zouden worden gebruikt om de 

sportieve prestatie te verbeteren. 

Dit zou veroorzaakt worden door 

het feit dat onder invloed van ana

bole steroïden de capaciteit van 

spierweefsel om zuurstof op te 

nemen toeneemt en zij een stimule

rende invloed op de vorming van 

rode bloedcellen zouden hebben. 

Bovendien zou de hersteltijd na een 

inspanning als gevolg van het ge-

Algemene bijwerkingen: 

1111 vette huid en acné; 

1111 toename lichaamsgewicht; 

111 hinderlijke verandering geslachts

drift; 

111 hoge bloeddruk en vaat

vernauwing; 

1111 leverfunctiestoornissen; 

11111 psychische veranderingen; en 

1111 afhankelijkheid. 

Man-specifieke bijwerkingen: 

11111 afname vruchtbaarheid; 

1111 aanhoudende pijnlijke erectie; 

1111 impotentie; 

1111 prostaatvergroting, prostaat· 

kanker; en 

111 bortsvorming. 

Vrouw-specifieke bijwerkingen: 

11111 afname vruchtbaarheid; 

1111 menstruatiestoornissen; 

1111 borstverkleining; 

1111 kaalheid, mannelijke beharing; 

11 stemverlaging; en 

11111 vergroting clitoris. 
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2. ANDERE 
ANABOLE MIDDELEN 

Tot deze groep van verboden 

dopinggeduide middelen behoren 

die stoffen die zelf geen androgene 

anabole steroïden zijn, maar geacht 

worden een vergelijkbare, 'spierop-

bouwende', werking te hebben. 

Deze groep van dopinggeduide 

middelen is door de Medische 

Commissie van het IOC ingesteld als 

gevolg van het misbruik van het 

02-receptorsympathicomimeticum 

clenbuterol. 

{h - receptorsympathicomimetica, 

ook wel B-agonisten genoemd, be

horen tot de groep van de stimulan

tia en zijn ontwikkeld voor de be

handeling van astma en aandoenin

gen aan de luchtwegen (zogenoem

de CARA-aandoeningen). De Me

dische Commissie van het I o c 

stond het gebruik van deze stoffen, 

mits in de vorm van een aërosol 

(verstuiver), tot voor kort zonder 

beperkingen toe. In de veterinaire 

wereld werd de stof clenbuterol 

gebruikt om kalveren voor verkoud

heid en hoest te behandelen. Men 

ontdekte echter dat als gevolg van 

het gebruik van ruime doseringen 

clenbuterol de vetmassa van de kal

veren afnam terwijl tegelijkertijd de 

spiermassa toenam. Verondersteld 

wordt wel dat sporters op gronde 

van deze bevindingen eveneens 

clenbuterol zijn gaan gebruiken. 

Wetenschappelijk gezien wordt de 

vermeende spieropbouwende wer

king van clenbuterol bij mensen 

sterk betwijfeld. Desondanks heeft 

de Medische Commissie van het 

I o c niet alleen het gebruik van 

clenbuterol, maar ook dat van alle 

andere tot deze groep behorende 

stoffen, een uitzondering hierop 

vormen salbutamol en terbutaline 

mits in de vorm van een aërosol 

(verstuiver) gebruikt. 

Aan het gebruik van B-agonisten 

zijn de volgende bijwerkingen ver

bonden: 

11111 beverigheid 

1111 rusteloosheid, gevoelens van 

vrees en angst: 

11111 hartritmestoornissen 

111 spierkrampen. 
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Diuretica, populair aangeduid als 

'plaspillen', worden in de genees-

kunde gebruikt om vocht uit het 

lichaam uit te drijven, het lichaam te 

ontwateren. Op het eerste gezicht 

lijkt het gebruik van diuretica in de 

sport zinloos. 

wc 

Illustratie: Erwin Suvaal C 

Er zijn echter verscheidene redenen 

te bedenken waarom diuretica in de 

sprot aangewend zouden kunnen 

worden. In de eerste plaats kunnen 

diuretica bij die takken van sport 
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slotte (ook) nog om 'droog' te 

staan. Door de vochtuitdrijvende 

werking beoogt men de spiergroe

pen duidelijk zichtbaar te maken 

teneinde een gunstiger beoordeling 

door de jury af te kunnen dwingen. 

Het gebruik van diuretica is echter 

niet van gevaar voor de sporter ont

bloot. Door de ontwatering van het 

lichaam als gevolg van het gebruik 

van diuretica, lopen sporters name

lijk het risico uit te drogen. Dit 

komt de sportieve prestaties niet ten 

goede. Bovendien zijn voorbeelden 

bekend van sporters, met name 

bodybuilders, die als gevolg van een 

waarbij de deelnemers in gewichts- overmatig gebruik van diuretica zijn 

categorieën worden ingedeeld, zoals overleden. 

judo, boksen, worstelen en roeien, Bijwerkingen van diuretica: 

een snelle ontwatering geven. Het 

lichaamsgewicht kan hierdoor zo 11111 oververhitting van het lichaam als 

ver verminderen dat de sporter 

zodoende in een lagere gewichts

klasse valt danwel dat daarmee 

wordt voldaan aan een bepaald ver

eist (maximaal toelaatbaar) li

chaamsgewicht en de sporter niet 

van deelname wordt uitgesloten. 

Daarnaast worden diuretica soms 

gebruikt om door het bevorderen 

van de urineproductie de concen

tratie van verboden dopinggeduide 

middelen in de urine te verlagen, 

zodat deze moeilijker aangetoond 

zouden kunnen worden. Body

builders gebruiken diuretica ten-

gevolg van warmtestuwing; 

1111 algehele verzuring van het 

lichaam; 

1111 spierkramp; 

11 hartritmestoornissen; en 
11111 overgevoeligheidsreacties. 



Peptide 

hormo

nen firn-

geren in het 

menselijk lichaam o.a. 

als 'boodschapper' 

tussen de hypo

fyse en de bijnier

1 

schors en de zogenaamde go

naden. Zij zorgen ervoor dat, als ge

volg van hun stimulerende invloed, 

de bijnierschors en gonaden hor

monen (steroïden) in het lichaam 

aan het bloed afgeven. Zij bevorde

ren met andere woorden de pro

duktie van hormonen in het li

chaam zelf (de endogene hormoon

produktie). Zo wordt de endogene 

produktie van corticosteroïden ge

stuurd door A c T H (het adrenocor

ticotrope hormoon) terwijl de afgif

te van testosteron wordt bevorderd 

door de gonadotrope hormonen, 

EN VERWANTE STOFFEN 

lichaamsvreemde (exogene) Naast deze stoffen is groeihormoon 

corticosteroïden of testoster-

on. Naast deze stoffen zijn 

eveneens de hypotalamus 

hormonen, zoals corticolibe-

rine en gonadoreline, ver

boden. Deze stoffen be-

vorderen op hun beurt 

namelijk weer de afgifte door 

de hypofyse van ACTH en de gona

dotrope hormonen L H en h c G. 

Aan het gebruik van ACTH en 

h c G zijn de volgende bijwerkingen 

verbonden: 

ACTH: 1111 slapeloosheid; 

11111 hoge bloeddruk; 

11111 vertraagde wondgenezing; 

11111 maagzweer; 

111 suikerziekte 

111111 verminderde afweer; en 

11111 botontkalking 

( G H of somatropine) eveneens ver

boden. Deze stof komt van nature 

in het lichaam voor en bevordert in 

eerste instantie de lichaamsgroei. 

Groeihormoon bezit een eiwitspa

rende werking en kan tegenwoordig 

met biotechnologische methoden in 

grote hoeveelheden worden gepro

duceerd. Gevreesd wordt dat groei

hormoon in de sport in plaats van 

anabole steroïden wordt toegepast 

omdat het tot op heden in de urine 

van sporter moeilijk kan worden 

aangetoond. Aan het gebruik van 

groeihormoon zijn echter ernstige 

bijwerkingen verbonden: 

Groeihormoon: 

111 spierzwakte; 

1111 abnormale skelet-groei; 

111 gewrichtsaandoeningen; 

1111 suikerziekte; en 

zoals het luteïniserend hormoon hCG: 1111 borstvorming (bij mannen); 1111 hart- en vaatziekten 

( L H) en het humane choriongona

dotrofine ( h c G ). 

Het gebruik van deze hormonen 

om de lichaamseigen produktie van 

corticosteroïden en testosteron te 

bevorderen, wordt door de Me

dische Commissie van het I o c 

gelijkgesteld aan het gebruik van 

1111 menstruatiestoornissen 

(bij vrouwen); 

11111 overproduktie schildklier

hormoon; en 

1111 bepaalde bijwerkingen die 

zich eveneens bij anabole 

steroïden voordoen 

Tenslotte wordt ook het hormoon 

epoëtine (erytropoiëtine, E Po) door 

de Medische Commissie van het 

I o c tot deze groep van verboden 

dopinggeduide middelen gerekend. 

Meer informatie over E Po zal in 

het kader van het onderwerp 

'bloeddoping' worden verstrekt. 



Bloeddoping wordt vaak uitgevoerd door zes tot twaalf 

weken vóór de wedstrijd bloed van de sporter af te 

nemen en dit bloed ten minste 24 uur voor de wedstrijd 

weer aan de sporter terug te geven. 

Men beoogt hiermee het bloedvolu

me van de sporter en het hemoglo

binegehalte (de hoeveelheid rode 

bloedcellen) van diens bloed te 

doen toenemen. Als gevolg hiervan 

zou het zuurstoftransporterende 

vermogen of de maximale zuurstof 

opname capaciteit van de sporter 

toenemen. Dit zou dan leiden tot 

een betere prestatie tijdens langdu

rige inspanning omdat een grotere 

hoeveelheid zuurstof naar de spie

ren kan worden gevoerd. Bloeddo

ping zou dan ook vooral bij duur

sporten worden toegepast. Aan 

bloeddoping zijn, zeker wanneer 

niet het eigen bloed van de sporter 

wordt gebruikt (homologe bloed

transfusie), de algemene risico's van 

een bloedtransfusie verbonden 

zoals: 

111111 koorts; 

11111 koude rillingen; 

1111 algemene malaisegevoel 

1111 virusinfecties zoals AIDS en hepa

titis ( bij gebruik van donorbloed) 

Illustratie: Erwin Swaal C 

Hoewel de Medische Commissie 

van het I o c het hormoon epoëtine 

(erytropoiëtine, E Po) tot de groep 

van de peptide hormonen en ver

wante stoffen rekent, wordt het 

gebruik van E Po eveneens onder 

deze groep gebracht. Epoëtine is 

een hormoon uit de nier dat de 

aanmaak van rode bloedcellen sti

muleert. Door middel van recombi

nant DNA-technieken kan epoëtine 

op grote schaal geproduceerd wor

den. Aangezien verondersteld wordt 

dat door de toediening van epoëtine 

het hemoglobinegehalte (de hoe-
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veelheid rode bloedcellen) in het 

bloed, en dus het zuurstoftranspor

terende vermogen, van de sporter 

toeneemt, heeft het I o c het ge

bruik van epoëtine verboden. Aan 

de toename van het aantal rode 

bloedcellen in het bloed van de 

sporter, als gevolg van het gebruik 

van epoëtine of E Po , zijn de vol

gende bijwerkingen verbonden: 

1111 afname doorbloeding; 

11111 hoge bloeddruk; 

1111 hart- en herseninfarct; 

1111 longembolie; en 

11 optreden van stuipen 



FARMACOLOGISCHE, FYSISCHE EN CHEMISCHE 

Voorbeelden van methoden die 

hiervoor worden toegepast zijn 

catheterisatie en urine-substitutie. 

Daarnaast komt het ook voor dat 

sporters proberen het urinemonster 

te verdunnen met behulp van water 

uit het toilet waar de dopingcontro

le wordt gehouden. De best beken

de middelen waarmee gepoogd 

wordt de betrouwbaarheid van het 

urinemonster te beïnvloeden zijn de 

diuretica en het middel probeneci

de. 

Probenecide werd in het verleden 

als middel toegepast om de uit

scheiding van penicilline via de 

urine te verlagen. Op deze wijze 

bleef de penicilline namelijk langer 

in het lichaam· van de betrokkene 

werkzaam. In de sport heeft men 

probenecide toegepast om daarmee 

de uitscheiding van bepaalde ana

bole steroïden via de urine eveneens 

zo te kunnen verlagen, dat er in de 

urine van de sporter geen sporen 

meer van het gebruicZ van deze ana

bole steroïden bij de dopingcontro

le zouden kunnen worden aange

toond. De Medische Commissie 

van het I o c heeft het gebruik van 

1 
Het betreft hier het gebruik van 

middelen of de toepassing 

methoden door sporters waarmee 

geprobeerd wordt de 

betrouwbaarheid van de 

afgenomen urinemonsters 

dusdanig te beïnvloeden dat de 

sporter naar aanleiding van de 

dopingcontrole niet positief 

wordt bevonden. 

probenecide verboden. Aan het 

gebruik van dit middel zijn de vol

gende bijwerkingen verbonden: 

1111 hoofdpijn; 

1111 maag- en darmstoornissen; 

11111 opvliegingen en duizeligheid; en 

11111 nierstenen. 

Een methode van manipulatie die 

veelvuldig wordt toegepast is de 

substitutie van urine. Hierbij wordt 

door de sporter getracht andere 

urine bij de dopingcontrole in te 

leveren dan de gevraagde (eigen) 

urine. Men probeert dit tegen te 

gaan door ,porters te verplichten 

zich voor de dopingcontrole geheel 

of gedeeltelijk te ontkleden en de 

temperatuur van de ingeleverde 

urine te controleren. 
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Een zelfde resultaat wordt nage

streefd door gebruik te maken van 

catheterisatie. Hierbij wordt een 

flexibel kunststof buisje in de plas

buis van de sporter ingebracht 

waardoor urine uit de blaas kan 

worden verwijderd die misschien 

verboden dopinggeduide middelen 

bevat. Vervolgens wordt 'schone' 

urine in de blaas ingebracht en kan 

de sporter naar de dopingcontrole 

toegaan. Deze methode is echter 

niet zonder risico's omdat de sporter 

een beschadiging van de plasbuis en 

blaasontsteking kan oplopen. 



Evenals de stimulerende middelen 

oefent alcohol invloed op het centrale 

zenuwstelsel uit. Deze invloed is echter 

niet stimulerend, maar juist prikkeldem-

pend. Alcohol zou, mits gebruikt in 

geringe hoeveelheden, een verminde· 

ring van de beverigheid tot gevolg kun· 

nen hebben en spanning kunnen reduce-

ren. Vooral bij sporten waarbij precisie 

een belangrijke factor vormt, zoals bij 

biljarten, darts en schieten, wordt alco-

hol soms vanwege deze werkingen 

gebruikt in een poging de sportieve 

prestatie te verbeteren. 

In andere takken van sport ligt het 

gebruik van alcohol niet voor de 

hand. Alcohol heeft namelijk een 

negatieve invloed op de motorische 

capaciteiten van de sporter waar

door de zogenaamde hand-oog 

coördinatie afneemt en evenwichts

stoornissen kunnen optreden. 

Bovendien neemt het beoordelings

vermogen van de sporter af, wordt 

hij overmoedig en soms agressief. 

Daarnaast zou het gebruik van alco

hol zowel de spierkracht als het uit

houdingsvermogen negatief beïn

vloeden. Tenslotte heeft het gebruik 

van alcohol invloed op de regeling 

van de lichaamstemperatuur en 

bevordert het de urineproductie 

waardoor zich uitdrogingsverschijn

selen kunnen voordoen. 
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Corticosteroïden zijn hormonen 

die door de bijnierschors worden 

geproduceerd. Zij worden in de 

geneeskunde gebruikt om reacties 

van het lichaam op bepaalde 

stoffen, zoals allergische reacties, 

of op infecties en ontstekingen te 

onderdrukken of af te remmen. 

Als gevolg hiervan wordt 

eveneens de pijn onderdrukt. 

Corticosteroïden worden daarom 

ook in de sport gebruikt. 

De Medische Commissie van het 

I o c staat het gebruik van corticos

teroïden toe, mits aan bepaalde 

vootwaarden wordt voldaan. Het 

gebruik van corticosteroïden is in 

principe verboden, met uitzonde

ring van lokaal gebruik (oor- en 

oogheelkundig en dermatologisch), 

in inhalatievorm (bij astma en aller

gische rhinitis) en lokale of intra

articulaire injecties. 

De arts dient hiervan bij de Me

dische Commissie van het I o c wél 

melding te maken. 

De beperkingen werden ingesteld 

nadat geconstateerd werd dat corti

costeroïden een gevoel van welbeha

gen (euforie) kunnen opwekken. En 

•• 
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duidelijk werd dat sporters corticos

teroïden ook voor niet-medische 

doeleinden gebruikten. Bovendien 

is er bij (langdurig) gebruik sprake 

van gevaarlijke bijwerkingen. 

De volgende bijwerkingen worden 

met het gebruik van corticosteroï

den in verband gebracht: 

111111 slapeloosheid 

11 hoge bloeddruk 

11111 vertraagde wondgenezing 

1111 maagzuur 

11111 suikerziekte 

11111 verminderde afweer 

11 botontkalking 



-
Deze stoffen, die officieel in de farmacologie worden 

aangeduid met 8-adrenoreceptorantagonisten, zijn 

ontwikkeld voor de behandeling van mensen met 

een te hoge bloeddruk of die last hebben van hartrit-

mestoornissen. Zowel in de sport als ook in de 

muziek zouden beta-blokkers worden gebruikt om 

hun kalmerende (antitremorgene) invloed bij activi-

teiten die een uiterst fijne coördinatie en beheersing 

van de motoriek vragen. 

Als gevolg van hun kalmerende 

werking kan de beverigheid worden 

verminderd hetgeen de sportieve 

prestatie in takken van sport als 

schieten, boogschieten en biljarten 

ten goede kan komen. Daarnaast 

corrigeren beta-blokkers onregelma

tigheden in de hartslag, of verlagen 

deze. Geweerschutters die gewend 

zijn om, met de kolf van hun 

geweer tegen schouder en hals 

geklemd, hun schoten tussen de 

kloppingen van de halsslagader in af 

te vuren, zouden eveneens bij het 

gebruik van deze stoffen baat kun

nen hebben en zodoende hun spor

tieve prestatie kunnen verbeteren. 

Aangezien de beta-blokkers, zeker 

voor wat betreft de duursporten, 

een negatieve invloed op het presta

tievermogen hebben umdat de hart

slag wordt verlaagd, de spankracht 

en de neiging of wil tot fysiek inzet

ten afnemen, heeft de Medische 

Commissie van het I o c besloten 

beta-blokkers niet langer als een 

verboden dopinggeduid middel 

voor alle takken van sport aan te 

duiden. De beta-blokkers zijn dan 

ook in groep 111, 'groepen van mid

delen die aan bepaalde restricties 

zijn gebonden', van de I o c

dopinglijst geplaatst. Het gebruik 

van deze stoffen is in de volgende 

takken van sport uitdrukkelijk niet 

toegestaan: biathlon, bobsleeën, 

boogschieten, moderne vijfkamp en 

schieten. 

Aan het gebruik van beta-blokkers 

zijn de volgende bijwerkingen ver

bonden: 

1111 koude handen en voeten; 

1111 afnemend prestatievermogen; 

1111 plots hartfalen bij maximale 

inspanning; en 

11111 toename van de kans op een 

astma-aanval. 
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