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Voorwoord 

Tot op heden werd er, wanneer het onderwerp van het dopinggebruik ter 
sprake kwam, met een aan eerbied grenzende omzichtigheid gesproken 
en geschreven over de 'zwarte markt'. De term werd in beleidsnotities 
vaak tussen aanhalingstekens geplaatst, waarmee men te kennen gaf dat 
de 'zwarte markt' voor beleidsmakers terra incognita was. Wie zich erover 
uitliet, begaf zich door gebrek aan informatie op glad ijs. Over de 'zwarte 
markt' was weinig meer bekend dan een ruwe schatting van de bedragen, 
die er in omgingen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat minister Borst
Eijlers naar aanleiding van kamervragen besloot dat een verkennend 
onderzoek naar het fenomeen van de 'zwarte markt' wenselijk was. 

Het gebrek aan informatie over de 'zwarte markt' wordt voornamelijk ver
oorzaakt door het beladen en illegale karakter van respectievelijk het 
gebruik van, en de handel in, dopinggeduide middelen. Om deze reden is 
gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksstrategie, waarbij gesprekken 
met vertegenwoordigers van zowel diverse (opsporings)instanties als van 
het dopingcircuit, een cruciale plaats innemen. 

Het resultaat mag als rapport bevredigend, maar als verslag van een 
maatschappelijke realiteit verontrustend worden genoemd. Het dopingge
bruik neemt gevaarlijker vormen aan. Er is sprake van stijgende doserin
gen en nieuwe, experimentele en gevaarlijke middelen. Tevens lijkt het 
gebruik van doping zich te verspreiden buiten de groepen van topsporters 
en bodybuilders. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de handel in 
dopinggeduide preparaten een 'miljoenenbusiness' is geworden. Er blijkt 
sprake te zijn van productie van preparaten in het drugsmilieu, een 
wereldwijd en fijnmazig distributie netwerk van internationaal, nationaal 
en lokaal opererende organisaties, en een integratie van de markt voor 
dopinggeduide middelen met die van verdovende middelen. Het wekt dan 
ook geen verbazing, dat de kwaliteit van de preparaten op de 'zwarte 
markt' zienderogen vermindert. Mogelijk zal een aantal huidige gebrui
kers de prijs voor deze ontwikkelingen in de nabije toekomst moeten beta
len. Nu al kan in ieder geval gesteld worden, dat de dopingproblematiek 
meer is dan een smet op de sport. Doping is een aantoonbaar maatschap
pelijk probleem geworden. 

De tot zorg stemmende inhoud van dit rapport heeft evenwel ook een posi
tieve keerzijde: de haakjes om de term 'zwarte markt' kunnen in het ver
volg worden weggelaten. 

Mr. E.N. Vrijman MCL 
directeur Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) 

VOORWOORD 9 





Samenvatting 

Doping in historisch perspectief 
Doping was aanvankelijk een onderdeel van het reguliere wetenschappe
lijke onderzoek en een geaccepteerd middel waarmee atleten hun presta
ties konden verbeteren. In de decennia vlak voor en na de Tweede 
Wereldoorlog werden er in het wetenschappelijke veld hevige discussies 
gevoerd over de toelaatbaarheid van deze praktijken, met begrippen als 
'de authenticiteit van het lichaam' als inzet. In de jaren vijftig werd deze 
discussie definitief door de tegenstanders van het 'verbeteren' van mensen 
gewonnen, en begonnen vertegenwoordigers van de medische wetenschap 
zich geleidelijk terug te trekken uit de dopingpraktijk. Dit liet echter 
onverlet, dat de ontwikkeling van middelen, die als doping te gebruiken 
zijn, werd voortgezet. In de jaren vijftig en zestig kwamen de meeste ana
bole steroïden op de markt, in de jaren zeventig biologisch gewonnen, en 
in de jaren tachtig synthetisch, groeihormoon, in de jaren tachtig clenbu
terol en de amfetamine-derivaten, en in de jaren negentig IGF-1. Gedu
rende de late jaren tachtig en vroege jaren negentig begon men ook te 
experimenteren met insuline. Deze ontwikkelingen speelden zich groten
deels af buiten het medische circuit en de topsport. De voorste 'frontier' 
van de doping verschoof naar de bodybuilding. In de bodybuilding konden 
getalsmatig de meeste gebruikers van dopinggeduide middelen worden 
aangetroffen. Er was dan ook sprake van een zekere democratisering van 
het dopinggebruik. Niet langer hadden alleen elite-atleten toegang tot 
deze middelen, maar geleidelijk kwamen deze middelen binnen handbe
reik van nagenoeg alle cosmetische sporters die zich dat konden veroorlo
ven. In het Nederlandse sportschool- en fitnesscircuit zijn naar schatting 
minimaal 35.000 gebruikers van dergelijke middelen, in de leeftijd tussen 
de 18 en 35 jaar. In de bodybuilding vonden ook de experimenten met 
nieuwe middelen, doseringen en combinaties plaats. De rol van de arts, 
experimenterend op wat we nu 'topsporters' zouden noemen, werd overge
nomen door de 'dopinggoeroe', die op zichzelf en bodybuilders experimen
teerde. Sommige dopinggoeroes stelden hun ervaringen op schrift. Deze 
schrijfsels verwierven in sommige gevallen de status van 'internationale 
bestseller', en zijn voor veel gebruikers de enige schriftelijke informatie
bron. De recente ontwikkelingen zijn zorgwekkend: er is sprake van stij
gende doseringen, een groeiend aantal (riskanter) preparatèn en een 
toename van preparaten van onduidelijke herkomst. 

Probleemstelling 
Naar aanleiding van de aandacht in de media voor het gebruik van biolo
gisch gewonnen groeihormoon door sporters, werden schriftelijke Kamer
vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
mevrouw E. Borst-Eilers, gesteld over het toenemend gebruik van ana
bole steroïden. Vanwege het gebrek aan informatie omtrent de wijze 
waarop dopinggeduide middelen in omloop worden gebracht, heeft de 
minister, in reactie op de Kamervragen het NeCeDo verzocht hiernaar 
een verkennende studie te verrichten. 

Besloten werd, het onderzoek te beperken tot de grootste groep van 
dopinggebruikers: de sporters in de fitnesscentra en sportscholen. Het 
accent in het onderzoek is komen te liggen op de 'ongecontroleerde ver-
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strekking' van dopinggeduide middelen, op de "zwarte markt". Zowel aan 
de middelen, de gebruikers, de producenten als de handelaren is aandacht 
besteed. De nadruk is echter komen te liggen op de handelaren. 

Methode van onderzoek 

Om de markt voor dopinggeduide middelen in kaart te brengen, werd 
gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksstrategie. De keuze hiervoor 
werd ingegeven door het illegale en beladen karakter van de materie. Er 
is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: publikaties, 

afkomstig uit het veld van de cosmetische sport (met name de bodybuil
dingtijdschriften, maar ook autobiografisch materiaal), journalistiek 
werk, en eerder verricht onderzoek naar dopinggebruik (zowel in Neder
lands als daarbuiten). Daarnaast werden er verschillende gesprekken 
gevoerd met opsporingsambtenaren, zoals bijvoorbeeld de divisie Cen
trale Recherche Informatie (CRI), de douane, de Inspectie voor de Gezond
heidszorg, de Economische Controledienst (ECD) en particuliere 

'detectives', in dienst van bureaus als het Pharmaceutical Security Insti
tute (PSI), die hand en spandiensten verlenen aan de farmaceutische 
industrie. De voornaamste bron waaruit is geput, betrof echter de repre
sentanten van het dopingcircuit. Er is uitgebreid gesproken met gebrui
kers en handelaren in dopinggeduide middelen, en met sleutelfiguren in 
de wereld van de (bodybuilding)sport. De aldus verkregen informatie 

werd gecheckt, geordend, en tenslotte verwerkt in dit rapport. 

Middelen 

De kern van het dopinggebruik in het sportschoolcircuit wordt gevormd 
door de consumptie van de inmiddels 'klassieke' anabole steroïden die in 
de jaren vijftig en zestig zijn ontwikkeld. Anabole steroïden, of androgene 
anabole steroïden, zoals zij officieel heten, zijn modificaties van het man
nelijk geslachtshormoon testosteron, en kunnen worden onderverdeeld in 
enkele tientallen soorten chemische stoffen. Na genoeg alle soorten ana
bole steroïden zijn in verschillende versies (doseringen en fabrikanten) in 
het sportschoolcircuit voorhanden en kunnen gerangschikt worden op een 
schaal van 'relatief mild' tot 'relatief agressief'. Vrijwel alle gebruikers 
van dopinggeduide middelen in het sportschoolcircuit nemen één of meer
dere soorten van deze anabole steroïden tot zich vaak in combinatie met 
andere middelen. Deze andere middelen worden gebruikt om de bijwer
kingen van de anabole steroïden te bestrijden, of om de gewenste effecten 
van de anabole steroïden te versterken, of om ongewenst vetweefsel te 
verwijderen. Onder de eerste categorie van deze additionele middelen val
len bijvoorbeeld de 'op starters', (zoals clomifeencitraat of Clomid), diure
tica, corticosteroïden of de anti-oestrogenen (zoals tamoxifen of 
Nolvadex). Onder de tweede categorie vallen middelen als groeihormoon, 

insuline en IGF-1. Middelen die tot de derde categorie gerekend kunnen 
worden, zijn schildklierhormonen, clenbuterol en de afslankmiddelen op 
amfetamine-basis (bijvoorbeeld fentermine of Ionamin). 

Gebruikers 

De gebruikers van dopinggeduide middelen kunnen worden onderschei
den in vier verschillende groepen. 

Type 1 gebruikers: de conservatieve en voorzichtige gebruikers, die hun 
gebruik beperken tot het infrequent gebruiken van beproefde middelen 
zoals anabole steroïden, en volstaan met 'lichte' doseringen. Deze gebrui
kers zijn op jaarbasis 'slechts' zo'n duizend gulden kwijt aan dopingge

duide middelen. 

Type 2 gebruikers: de conservatieve en grote gebruikers, die zich beperken 
tot de klassieke en beproefde middelen (de anabole steroïden), maar deze 
wel frequent en in hoge doseringen toedienen. Binnen deze groep gebrui-
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kers bestaat tevens de neiging tot het gebruik van de agressiever steroï
den. Deze gebruikers besteden op jaarbasis ongeveer enkele duizenden 
guldens aan dopinggeduide middelen. 

Type 3 gebruikers: de experimentele en voorzichtige gebruikers, die 
behalve anabole steroïden ook de meer experimentele middelen gebrui
ken, zoals groeihormoon, insuline en IGF-1, maar deze wel betrekkelijk 
infrequent en in lage doseringen toedienen. Deze gebruikers besteden 
doorgaans op jaarbasis een bedrag in de orde van grootte van enkele tien
duizenden guldens aan dopinggeduide middelen. 

Type 4 gebruikers: de gebruikers die er niet voor terugdeinzen om zowel 
de klassieke als de meer experimentele middelen frequent en in hoge 
doseringen te gebruiken. Deze gebruikers besteden jaarlijks een bedrag 
van meerdere tienduizenden guldens aan middelen. 

Veel gebruikers, handelaren en sleutelfiguren waarmee in het kader van 
dit onderzoek is gesproken, signaleren duidelijke trends in het gebruik: 
enerzijds is er sprake van een stijging van de gehanteerde doseringen, 
terwijl er anderzijds sprake is van een toenemende acceptatie van experi
mentele middelen. Middelen zoals groeihormoon, de afslankmiddelen op 
amfetamine-basis en clenbuterol zijn bijvoorbeeld binnen het bereik van 
grotere groepen gebruikers gekomen, en hebben onder betrekkelijk grote 
groepen sporters gedurende het laatste decennium het predikaat van 
'normale standaardmiddelen' verworven. Volgens de voornoemde respon
denten is er sprake van een 'pil-mentaliteit', waarmee men doelt op een 
verlaagde drempel voor het aanwenden van lichaamsvreemde stoffen. 

Er kunnen drie factoren worden onderscheiden die sporters aanzetten tot 
het gebruik van dopinggeduide middelen. Ten eerste het streven naar het 
ideale lichaam, zoals dat tenminste in het sportschoolcircuit wordt 
omschreven. Het verlangen naar dat lichaam is voor velen sterker dan de 
angst voor de risico's, en weegt op tegen de financiële offers die men zich 
moet getroosten. Ten tweede is er een verband tussen het kennen van 
dopinggebruikers en het zelf gebruiken van dergelijke middelen of daarin 
geïnteresseerd zijn. Het kennen van dopinggebruikers lijkt een voor
waarde om deze middelen te kunnen bemachtigen. Ten derde blijkt een 
eerder gebruik van doping een belangrijke factor te zijn om opnieuw te 
komen tot gebruik. Dit blijkt met name te worden ingegeven door angst 
voor het verlies van massa en kracht. 

De afslankmiddelen op amfetamine-basis lijken overigens in toenemende 
mate gebruikt te worden door mensen die geen anabole steroïden gebrui
ken. Aanvankelijk betrof het hier vooral vrouwelijke cosmetische spor
ters, die middels deze op de zwarte markt aangeschafte preparaten hun 
lichaamsgewicht wilden doen verminderen, en voor het overige geen pre
paraten gebruikten. Volgens handelaren, gebruikers en sleutelfiguren in 
het sportschoolcircuit is de handel in deze middelen zich aan het uitbrei
den naar groepen die niets met het sportschool- en fitnesscircuit van doen 
hebben. De handel in deze afslankmiddelen zou bijvoorbeeld inmiddels 
ook in bepaalde koffie- en theehuizen plaatsvinden. Deze groep gebrui
kers van dopinggeduide middelen valt onder geen van de hierboven 
genoemde vier typen. Daarom is deze groep 'Type x' genoemd. 

Handelaren 

De meeste consumenten betrekken via handelaren hun middelen. Het 
komt nauwelijks nog voor dat zij via (sport)artsen van middelen worden 
voorzien. Sinds 1995 is het artsen officieel verboden om nog medicijnen 
voor dopingdoeleinden te verstrekken. Desondanks zijn er nog steeds 
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enkele artsen die zich weinig aan deze regelgeving gelegen laten liggen. 
De rol van deze artsen legt evenwel, in vergelijking met de hier behan
delde partijen, nog maar weinig gewicht in de schaal. 

De in Nederland opererende handelaren in dopinggeduide middelen kun
nen in groepen worden onderverdeeld. Er zijn in Nederland, voor zover 
bekend, een tiental grote handelaren actief in de handel in dopinggeduide 
middelen. Deze grote handelaren kunnen in twee subgroepen worden 
onderverdeeld: enerzijds de handelaren die een organisatie om zich heen 
hebben opgebouwd, anderzijds de handelaren die voornamelijk solitair 
werken. Deze twee subgroepen worden hier dan ook respectievelijk aan
geduid met 'organisaties' en 'solisten'. Deze grote handelaren verkopen 
een deel van hun preparaten direct aan consumenten, maar leveren ook 
een aanzienlijk deel aan andere handelaren. De organisaties en de solis
ten kunnen dan ook worden gezien als de voornaamste toegangspoort 
waardoor de middelen bij de andere Nederlandse handelaren terechtko
men. De laatstgenoemde handelaren bestaan uit zowel tamelijk grote 
handelaren, die hier 'tussenhandelaren' genoemd worden, maar ook uit 
'kleine handelaren'. Tussenhandelaren verkopen bijvoorbeeld via hun 
sportschool, of opereren als 'huisdealer' in één of meerdere sportscholen. 
Kleine handelaren zijn veelal in de eerste plaats zelf consumenten, die 
overtollige dopingmiddelen aan vrienden of kennissen doorverkopen. Het 
aantal tussenhandelaren wordt geschat op enkele tientallen. Van het aan
tal kleine handelaren is geen schatting te maken. De totale jaarlijkse 
omzet in dopinggeduide middelen in Nederland wordt geschat op tenmin
ste 200 miljoen gulden. 

Bronnen 

Tot in de late jaren tachtig was de farmaceutische bedrijfskolom - het con
glomeraat van farmaceutische firma's, groothandels en apotheken - vol
gens velen de belangrijkste bron van het Nederlands handelsnetwerk. Er 
zijn gevallen bekend waarin apotheken, groothandels en farmaceutische 
producenten direct middelen hebben geleverd aan handelaren. In vrijwel 
alle gevallen betrof het buitenlandse instellingen. Er is hiernaast ook 
sprake van leveranties aan kleine handelaren - consumenten, die in som
mige gevallen op kleinschalige wijze handel bedrijven. Het betreft hier 
overigens bijna altijd apotheken, gelegen in een vakantieoord, waarin de 
verkoop van deze middelen vrij is. Er zijn aanwijzingen dat in ieder geval 
één Nederlandse apotheek zich onledig houdt met de verkoop van doping
geduide middelen. Anno 1998 is deze situatie echter drastisch veranderd. 
Sinds medio jaren tachtig is het marktaandeel van illegale producenten 
op de zwarte markt voor dopinggeduide middelen sterk gestegen. Momen
teel kunnen we ervan uitgaan, dat het gros van de middelen die in het 
sportschoolcircuit verhandeld worden, afkomstig is van deze groep produ
centen. Insiders in het sportschoolcircuit menen dat 60 tot 70 procent van 
alle verhandelde middelen niet authentiek is. 

Het betreft hier overigens producenten van verschillende pluimage: er is 
bijvoorbeeld sprake van plants, die bestaande, van de farmaceutische 
bedrijfskolom betrokken middelen 'versnijden'. Tevens is er sprake van 
fabricage van preparaten die geen werkzame bestanddelen bevatten, van 
fabricage van middelen die geheel andere werkzame bestanddelen bevat
ten dan op de verpakking is aangegeven. Tenslotte zijn er illegale fabrie
ken, die daadwerkelijk de werkzame stoffen maken, die op de verpakking 
van deze vervalste middelen zijn aangegeven. 

De grondstoffen die hiervoor benodigd zijn, komen uit drie verschillende 
bronnen: er wordt gesproken over versneden preparaten, betrokken van 
het farmaceutisch circuit. Kant-en-klare werkzame bestanddelen en vul
stoffen, die van de farmaceutische bedrijfskolom worden betrokken, en 
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waarvan men vervolgens zelf'pillen draait' of ampullen vult. Tenslotte 
zijn er illegale operaties, waarbij men de werkzame bestanddelen geheel 
op eigen kracht produceert. De meeste van deze operaties zijn gevestigd 
in landen met een rudimentaire regelgeving op farmaceutisch gebied, 
zoals Thailand, Nigeria, India of Vietnam. Opsporingsinstanties beschik
ken echter over aanwijzingen dat ook in Nederland illegale fabricage van 
dopinggeduide middelen plaatsvindt. 

Blijkens het aanbod op de zwarte markt, wordt een deel van deze prepara
ten ten onrechte verkocht als zijnde een bestaand merk. In dat geval is er 
sprake van vervalsing. Er worden ook 'fantasiemerken' geproduceerd. 
Deze indeling in 'fantasiemerken' en 'vervalsing' loopt overigens dwars 
door de bovenstaande indeling van het illegaal geproduceerde produkt
aanbod heen. Er worden in dit circuit bijvoorbeeld vervalsingen van Orga
non's Deca-Durabolin verhandeld, die of totaal geen actieve bestanddelen 
bevatten, of wel degelijk nandrolon decanoaat bevatten, of een geheel 
andere werkzame stof bevatten. 

In bepaalde gevallen betreft het hier operaties die in het drugsmilieu 
plaatsvinden; in andere gevallen houdt men zich naast dopinggeduide 
middelen ook bezig met het vervalsen van andersoortige medicijnen. 

De vervanging van de authentieke preparaten door produkten uit de ille
gale sfeer, sinds de jaren tachtig, is gepaard gegaan met de opkomst van 
internationaal opererende (criminele) organisaties van handelaren in 
dopinggeduide middelen. Hun marktfunctie is tweeledig. In bepaalde 
gevallen verhandelen dergelijke organisaties door de farmaceutische 
bedrijfskolom geproduceerde middelen, terwijl er ook sprake is van orga
nisaties die dergelijke middelen zelf produceren. Zij zijn ook in Nederland 
actief, en leveren aan de grote handelaren. Gevallen waarin deze interna
tionale organisaties leveren aan tussenhandelaren, kleine handelaren of 
rechtstreeks aan consumenten, zijn tijdens dit onderzoek niet aan het 
licht gekomen. Een aantal Nederlandse organisaties heeft zich ontwik
keld tot dergelijke internationale organisaties. Ook in de sfeer van de 
handel in dopinggeduide middelen spelen zich dus processen van 'mondia
lisering' af. 

Gebleken is, dat er in Nederland al een aantal gebruikers is, dat via Inter
net hun middelen betrekt. Een respectabel aantal handelaren is inmid
dels op Internet actief. Voor het overgrote deel betreft het 
'postorderbedrijven', die het Internet gebruiken als medium. In de meeste 
gevallen betrekken deze postorderbedrijven hun handelswaren van de 
farmaceutische bedrijfskolom. In andere gevallen gaat het om handel
aren, die actief zijn in de nieuwsgroepen en bulletinboards, waarin fit
ness, bodybuilding en het trainen met gewichten centraal staan. 

Conclusies 

Naar aanleiding van met name de gesprekken met respondenten afkom
stig uit de cosmetische sport, wordt geconcludeerd dat de situatie met 
betrekking tot het gebruik van dopinggeduide middelen om drie redenen 
zorgwekkend genoemd moet worden. Allereerst blijkt het gebruik ervan 
zich in de loop der jaren te hebben uitgebreid naar groepen die voorheen 
niet hun toevlucht tot deze middelen namen. De tweede reden is gelegen 
in feit dat er sneller dan vroeger naar dopinggeduide middelen gegrepen 
wordt, er hogere doseringen worden gebruikt evenals riskantere midde
len. In dit verband wordt door de betreffende respondenten gesproken 
over een 'pilmentaliteit'. De derde reden tot zorg is de toename van het 
aantal vervalsingen op de markt voor dopinggeduide middelen, en de 
daarmee gepaard gaande afname van de kwaliteit. 
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Dezelfde conclusie dient getrokken te worden naar aanleiding van wat 
bekend is geworden omtrent de handel in deze middelen. Hier kan gecon
cludeerd worden, dat er sprake is van een uitgebreid nationaal en inter
nationaal netwerk dat zich bezighoudt met de handel in en de productie 
van dopinggeduide middelen. In dit netwerk doen zich nieuwe risicovolle 
ontwikkelingen voor. Daarmee wordt enerzijds gedoeld op de mate waarin 
het netwerk zich vervlecht met andere criminele netwerken en de daar
mee gepaard gaande verschijnselen (bedreigingen, intimidaties, afreke
ningen). Daarnaast daalt, zoals al gezegd, hierdoor de kwaliteit van de 
verhandelde producten op de zwarte markt. 

Aanbevelingen 

Er bestaat in Nederland milde wetgeving aan de hand waarvan handel
aren in en illegale producenten van dopinggeduide middelen vervolgd 
zouden kunnen worden. Tevens zijn er opsporingsinstanties aan te wijzen 
met enige middelen, armslag en expertise op dit gebied. Toch is tijdens de 
gesprekken met opsporingsambtenaren gebleken dat Justitie inzake de 
illegale handel in en productie van dopinggeduide middelen een seponeer
beleid voert . Mogelijk was dit beleid te verdedigen tot medio jaren tachtig. 
Nu is dat echter niet meer het geval. Om deze reden wordt aanbevolen om 
justitieel in te grijpen in gevallen waarin van excessen sprake is. Tevens 
wordt aanbevolen een task-force in het leven te roepen, waarin expertise, 
middelen en aandacht gebundeld kunnen worden. Deze task-force zou 
kunnen overgaan tot de opsporing van vervalsers in dopinggeduide mid
delen, het opsporen en dichten van 'lekken' in de geneesmiddelenvoorzie
ning en functioneren als (inter)nationaal aanspreekpunt inzake 
dopinggeduide middelen. Tot slot wordt aanbevolen een geautomatiseerd 
informatiesysteem waarin alle bekende dopinggeduide middelen zijn 
opgenomen, op te zetten dat door alle politiekorpsen geraadpleegd kan 
worden. 

HANDEL IN DOPING 



1 Doping in historisch 
perspectief 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beknopt historisch overzicht gegeven van de 
dopingproblematiek. In de geschiedenis van het dopinggebruik zijn twee 
fasen te onderscheiden. Tijdens de eerste fase, die behandeld wordt in 1.2, 
was het toedienen van doping door artsen, het ontwikkelen van nieuwe 
preparaten en methoden door wetenschappers of het gebruik door atleten, 
nog legitiem. Vanaf de jaren vijftig van deze eeuw veranderde deze situa
tie geleidelijk, en kwam het gebruik, de handel en de ontwikkeling van 
nieuwe technieken, terecht in het zwarte en grijze circuit. Deze tweede 
fase wordt behandeld in 1.3. Het hoofdstuk wordt besloten met een 
samenvatting in 1.4. 

1.2 'Project Superman' 

Elke cultuur kent een schare aan middelen waaraan bewustzijnsverrui
mende effecten worden toegeschreven, of middelen die de lichaamskracht 
of het uithoudingsvermogen zouden doen toenemen - om over de vele afro
disiaca maar te zwijgen. Stammen in het regenwoud gebruikten yohimbe 
om de libido en de vruchtbaarheid te vergroten\ evenals guarana, hoewel 
dat ook gebruikt werd om alert te blijven tijdens de jacht2

• De Grieken uit 
de Oudheid experimenteerden met honing, paddestoelen, diëten en trai
ningsmethoden om de atletische prestaties te verbeteren3

• In de Westerse 
beschaving kreeg deze zoektocht medio 19• eeuw een wetenschappelijke 
pendant. Wetenschappers - fysiologen en chemici - ontdekten de sport en 
de atleten en begonnen experimenten uit te voeren, in de hoop zo meer te 
leren over de biologische wetten waaraan het menselijk lichaam gehoor
zaamt. Hoeveel voedsel heeft een mens nodig? Onder welke omstandighe
den presteert een mens optimaal? En vooral: hoe kan de wetenschap 
bijdragen tot een 'nieuwe', beter functionerende mens, die sterker, sneller 
en veerkrachtiger was dan zijn voorganger4? In dit onderzoeksproject 
werd een uitgebreide klasse stoffen ontdekt, die het menselijk organisme 
bleken aan te zetten tot ongekende prestaties waartoe het anders niet in 
staat zou zijn. Heroïne, strychnine, cocaïne, theobromine en cafeïne wer
den toegediend aan atleten, waarna hun prestaties werden gemeten. Deze 
experimenten vonden aanvankelijk in de openheid plaats. Er werd door 
de betrokken wetenschappers op congressen en symposia openlijk over 
gesproken, en de onderzoeken werden in vaktijdschriften vrijelijk gepu
bliceerd en gerecenseerd. Gedrogeerde zwemmers en fietsers legden tij
dens wedstrijden hun afstanden af toegejuicht door een publiek dat in de 

1. Yohimbe is enkele jaren geleden als voedingssupplement op de markt gekomen, en wordt 
door een aantal sporters gebruikt om de prestaties te verbeteren. De fabrikanten claimen 
positieve effecten van Yohimbe op de doorbloeding, en soms ook op de hormoonproductie. 
(Bijvoorbeeld: Flex Magazine,August 1996, blz. 100/104:,) 
2. Bijvoorbeeld: NRC Handelsblad 22-8-1996. 
3. Baeumler 1995. 
4. De geschiedenis van dit onderzoeksproject is vastgelegd door de germanist John M. 
Hoberman, die verslag deed van zijn onderzoek in 'Mortal Engines' (1991/1992) en verschil
lende artikelen. Deze paragraaf is grotendeels op zijn project gebaseerd. 
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kranten en tijdschriften had kunnen vernemen welke 'wondermiddelen' 
aan de sporters waren toegediend. Kritiek op deze praktijken bleef 
beperkt tot buitenstaanders en excentriekelingen, die zich in de marge 
van de samenleving bevonden5

• 

Eén van de meest effectieve en spraakmakende groep stoffen die op derge
lijke wijze werden ontdekt, is die van de geslachtshormonen. Sterk sim
plificerend, zijn hormonen natuurlijke 'boodschapperstoffen', die het 
lichaam aanzetten om bepaalde functies te verrichten. Het mannelijke 
geslachtshormoon 'testosteron', dat voornamelijk geproduceerd wordt in 
de testes, zet het lichaam bijvoorbeeld aan tot het opbouwen van spier
weefsel, waardoor het lichaam fysiek sterker wordt. In de jaren twintig 
van deze eeuw slaagde men erin om het mannelijk geslachtshormóon 
testosteron te isoleren en - weinig later - te synthetiseren 6. Testosteron 
veroorzaakte een toename van de spiergroei, een grotere weerstand tegen 
ziekten en deed zowel de libido als de agressiviteit toenemen. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat testosteron spoedig gebruikt werd om de pres
taties van atleten te verbeteren, of om de vechtlust van soldaten aan te 
wakkeren7

• Lange tijd was het wondermiddel vrij verkrijgbaar, en werd er 
zelfs voor geadverteerd in tijdschriften en kranten. Post-menopausale
vrouwen konden en kunnen het toegediend krijgen indien de libido terug
liep8, oudere mannen konden het gebruiken als jeugdelixer. Testosteron
werd aangeprezen als The Fountain ofYouth, totdat de schadelijke bijwer
kingen duidelijk werden (zie bijlage 1).

Tijdens het interbellum veranderde de situatie en voltrok zich een onop
gemerkte maar ingrijpende culturele revolutie. Het concept ontstond van 
wat we nu 'de integriteit van het menselijk lichaam' zouden noemen, of'de 
authenticiteit van het menselijk wezen'. Er begon zich een internationale 
consensus afte tekenen, waarin geen plaats meer was voor deze experi
menten. Deze consensus kreeg na de Tweede Wereldoorlog met al zijn 
gruwelen een dimensie die het voorheen ontbeerde. In de jaren 50 werd 
het pleit definitief beslecht. Er kwam een einde aan de symposia, confe
renties en publikaties, waarop en waarin publiekelijk verslag werd 
gedaan van de voortgang van 'Project Superman'. De medici, fysiologen en 
farmacologen trokken hun handen geleidelijk af van alle pogingen om 
gewone mensen te transformeren in buitengewone, en richtten hun aan
dacht meer tot de transformatie van zieke mensen in gezonde. Deze terug
tocht van wetenschappers uit de dopingsfeer is nog steeds gaande. Hoewel 
achteraf gezien in de jaren vijftig het tij definitief keerde, zou het nog 
enkele tientallen jaren duren voordat de medici en farmacologen zich vol
ledig van doping hadden gedistantieerd. In de late jaren vijftig en in de 
jaren zestig werden dan ook nog de meeste 'anabole steroïden' ontwikkeld 
en op de markt gebracht. 

Anabole steroïden - de officiële aanduiding is: androgene anabole steroï
den - zijn synthetische en gemodificeerde versies van het geslachtshor
moon testosteron. Aangezien testosteron allesbehalve een wondermiddel 
was gebleken, probeerden farmacologen testosteron kunstmatig te veran-

5. De Franse dadaïst avant la lettre Alfred Jarry schreef in 1902 bijvoorbeeld het satirische 

'Superman', het trieste relaas van een wetenschapper, die door experimenten op zichzelf uit

groeit tot een Uebermensch, vervolgens op zoek gaat naar de grenzen van zijn kunnen, die

vindt, en daaraan ten onder gaat. (Jarry 1970)

6. John Hoberman, 'The History of Synthetic Testoste:rone', 1995, blz. 62. 

7. In de - fragmentarische - literatuur over de geschiedenis van het hormoongebruik wordt 

op verschillende plaatsen beweerd, dat Duitse soldaten tijdens de Nazi-terreur testosteron 

kregen toegediend. Bijvoorbeeld: Grunding & Bachmann 1995, 7. De onderzoekers zijn er 

echter niet in geslaagd een bevestiging hiervan, in de zin van referenties aan onderzoeksver

slagen, rapporten of andere officiële stukken, te vinden. 

8. Vines 1993/1994, 28. 
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deren, in de hoop een medicijn te vinden dat de gewenste eigenschappen 
van testosteron had, maar niet de ongewenste bijwerkingen (zie bijlage 1). 
In de jaren vijftig ontwikkelde CIBA-Geigy één van deze eerste synthe

tische varianten: methandrostenolone, dat onder de naam Dianabol op de 
markt zou verschijnen. 

Case: Ontwikkeling en introductie van Dianabol 

John Ziegler was de ploegarts van het Amerikaanse gewichthefteam. Toen 
hij tijdens een wedstrijd in 1954 te Wenen ontdekte dat de leden van het 
Russische team catheters nodig hadden om te urineren, en een sterke 
lichaamsbeharing hadden, kreeg hij het vermoeden dat zij synthetische 
testosteron gebruikten om hun prestaties te verbeteren. Overmatig gebruik 
van testosteron liet immers de prostaat opzwellen, waardoor het urineren 
bemoeilijkt werd en stimuleerde tevens de secundaire haargroei. Toen een 
coach van het Russische team dit vermoeden bevestigde, nam hij contact op 
met het Amerikaans-Zwitsers farmaceutische concern CIBA Geigy, dat 
hierop de stof'methandrostenolone' ontwikkelde - een oraal te gebruiken 
variant op testosteron, dat de merknaam 'Dianabol' kreeg. Daarop begon 
Ziegler op de leden van zijn team en zichzelf met Diana bol te 
experimenteren. Zijn pogingen om zo de juiste doseringen te vinden, 
mislukten echter jammerlijk. De leden die lage doseringen kregen, slikten 
achter Ziegler's rug hogere doseringen, verleid door het vooruitzicht om 
nog meer kracht en spiermassa op te bouwen - de proefopzet zodoende 
saboterend. Binnen een jaar kregen de eerste gebruikers al klachten: 
afwijkingen aan de zaadballen en lever en een vergroting van de prostaat. 
Desondanks verspreidde het gebruik van Dianabol zich razendsnel onder 
Amerikaanse (kracht)sporters en bodybuilders. 

(Ontleend aan: Paul Keysers, 'Doping - het circus van list en bedrog', 
Uitgeverij Kritak - De Geus, Leuven 1993, blz. 13-26) 

Er zouden in de jaren vijftig en zestig meer hormoonpreparaten door far
maceutische ondernemingen ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld sta
nozolol (Stromba)9

, methyltestosteron (Testoviron) en oxymetholone 
(Synasteron). De lijst synthetische varianten op testosteron bevat nu 

enkele tientallen stoffen, en elke stof is meestal weer onder meerdere 
merknamen, in verschillende doseringen, te verkrijgen. Vanaf de late 
jaren vijftig was het gebruik van doping gemeengoed in de hogere eche

lons van de krachtsportwereld. Dianabol was lange tijd favoriet. Dianabol 
was het middel, waaraan Amerikaanse filmsterren als Reg Park, Steve 
Reeves10

, en later ook Arnold Schwarzenegger11, hun mannelijke en atleti
sche fysiek hadden te danken. 

Anabole steroïden werden, naast andere middelen, ook populair in de 
reguliere sport. Toch werd het gebruik ook in de sport een taboe. In 1968 
begon het Internationaal Olympisch Comité (IOC) met het opstellen van 

een lijst van substanties die niet door sporters gebruikt mochten worden12 

en ging enkele jaren daarna daadwerkelijk over tot de eerste controles op 
het gebruik van deze middelen. Anabole steroïden vormen slechts één van 
de vele groepen stoffen, die op deze dopinglijst voorkomen. Gealarmeerd 
door de eerste berichten in de media omtrent het gebruik van doping in de 

9. Het schuingedrukte 'stanozolol' heeft betrekking op de werkzame stof, ook wel 'generieke 
stof' genoemd. De term tussen haakjes - hier: Stromba - heeft betrekking op de merknaam, 

waaronder de generieke stof op de markt is verschenen.

10. Hans Wassink in Fysiek, nr. 1, 1997. 

ll. Leigh 1990, 23, 27. Andrews 1995/1996, 21, Wassink in: De Groene 24-7-1997.

12. Hartgens 1996, 125. 
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sport, werd in EG-verband al halverwege de jaren zestig een intentiever
klaring opgesteld. Landen, die deze verklaring ondertekenden, verplicht
ten zich tot maatregelen om het gebruik van te bestrijden 13

. 

1.3 'Project Superman': de ondergrondse fase 

Hiermee was echter geen einde gekomen aan 'Project Superman'. Hoewel 
de medische wetenschap, artsen en farmacologen vanaf de jaren vijftig 
hun handen van de dopingpraktijken zijn gaan aftrekken, en ondanks de 
zich sinds de jaren zestig ontwikkelende regelgeving, kwam er geen einde 
aan het gebruik van prestatiebevorderende middelen, of aan het introdu
ceren van nieuwe substanties in de sport. In plaats daarvan ontwikkelde 
het internationale bodybuildingcircuit zich vanaf de jaren zeventig tot de 
meest vooruitgeschoven frontier in het dopinglandschap. Voordat hierop 
nader wordt ingegaan, wordt eerst enige aandacht besteed aan dit circuit. 

Bodybuilding ontstond gedurende de tweede helft van de 19e eeuw14. In de 
eerste sportscholen of gymnasia konden mannen trainen met gewichten 
en de eerste provisorische machines om hun musculatuur te versterken. 
Pioniers op dit gebied, zoals Hébert en Desbonnet, ontwikkelden 'metho
des' waarmee men 'op wetenschappelijke basis' het spierstelsel kon verbe
teren. Deze pioniers waren meestal leerlingen geweest van de sterke 
mannen die op kermissen, in circussen en op braderieën sterke staaltjes 
lieten zien en daarmee hun brood verdienden15

• De nieuwe sport ver
schilde van de andere krachtsporten, omdat men hierin streefde naar een 
verbetering van het uiterlijk. Daarom kan hier van 'cosmetische sport' 
gesproken worden16

• Na de geallieerde overwinning in de Tweede Wereld
oorlog veroverde de Amerikaanse variant van bodybuilding de wereld, en 
werden andere vormen verdrongen. De meest succesvolle exponenten van 
de Amerikaanse variant waren de Canadese broers Weider. Zij ontwikkel
den een trainingsleer waar zij hun naam aan verbonden, zetten in de 
jaren zestig een internationaal stelsel van wedstrijden op, gaven succes
volle tijdschriften uit (bijvoorbeeld Muscle & Fitness en Flex Magazine) 
en richtten de International Federation of Body Builders (IFBB) op, tot op 
de dag van vandaag de machtigste organisatie binnen de bodybuilding17

• 

De eerste sportschool waar bodybuilding kon worden beoefend werd in 
Nederland pas halverwege de jaren zestig geopend. Later zouden er meer 
volgen, maar ze zouden vrijwel allemaal begrepen kunnen worden als 
'commerciële settings'. De nieuwe sport had weinig met de reguliere, 
meestal in verenigingsverband georganiseerde, sporten van doen. 

Toen in de jaren zeventig het definitieve bewijs werd geleverd voor de 
positieve effecten van lichaamsbeweging op de gezondheid, werd een 
krachtige impuls aan de populariteit van de cosmetische sporten gegeven. 

13. Nederland ondertekende deze intentieverklaring overigens pas in de jaren negentig. 
14. Lefèvre 1993, 47 e.v .. 
15. Andrieu 1993, 14. 
16. De term 'cosmetische sport' is afkomstig van Bart Crum. In diens 'Versporting van de 
samenleving' (1992) omschrijft hij deze 'sportmodus' als 'Motief: Het model-uiterlijk. Narcis
tisch gericht werken aan de zichtbare vorm van het lijf, zoals dat gebeurt bij body-building' 
en 'body-styling' (in het algemeen georganiseerd in een commerciële setting). (Crum 1992, 
47) 
17. Bijvoorbeeld: Hoxha 1995. Het is echter onjuist om bodybuilding synoniem te achten met 
de IFBB. De IFBB heeft altijd een aanzienlijke concurrentie ondervonden van andere bon
den, zoals de NABBA. Desondanks kan men stellen, dat gedurende de jaren zeventig, tach
tig en vroege jaren negentig de IFBB zich in een hegemonie kon verheugen. Momenteel lijkt 
de invloed van de IFBB te tanen. Meest in het oog springende indicaties voor de stille neer
gang van de IFBB zijn het succes van concurrerende tijdschriften, zoals Muscle Media 2000, 
en de door Arnold Schwarzenegger georganiseerde 'Arnold Classic', die de 'Olympia' van de 
IFBB als hèt evenement van de professionele bodybuilding lijkt te hebben vervangen. 
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Joggen werd populair. Vooruitstrevende bedrijven begonnen spoedig met 
'bedrijfsfitness'18

. In de visuele media werden steeds vaker lichamen afge
beeld, die het regelrechte gevolg waren van een doorwrocht en streng trai
ningsprogramma. Jane Fonda liet de wereld een vrouwenlichaam zien dat 
duidelijk gespierd was. Hollywoodsterren als Stallone en Schwarzenegger 
toonden de wereld een musculatuur, waarbij die van de Olympische 
gewichtheffers in het niet viel. Gezondheid en een fysiek die met gezond
heid werd geassocieerd, werden op zichzelf staande waarden. Deze 
'gezondheidscultus' was een vruchtbare voedingsbodem voor de cosmeti
sche sport. Bodybuilding veranderde bijvoorbeeld van een subcultuur in 
een sport voor de massa's - en werd vanaf toen dikwijls voorzien van het 
predikaat fitness19

• Er ontstonden sinds de jaren tachtig allerlei vormen 
van sport waarin het huwelijk tussen deze vorm van lichamelijke schoon
heid en gezondheid zich kon voltrekken20 

- aangeduid met futuristische 
namen als calanetics, aerobics, body-contour of spinning. In deze nieuwe 
sporten wordt overigens een ander lichaamsideaal nagestreefd dan in de 
bodybuilding. Wordt in de bodybuilding een grof gespierd lichaamsideaal 
gehuldigd, in deze nieuwe loten aan de stam van de cosmetische sport 
ambieert men een maatschappelijk aanvaardbaarder lichaam: eerder 
'sportief' dan 'atletisch'. Zowel bodybuilding als de vele fitness-varianten 
worden beoefend in commerciële sportscholen, en niet in verenigingsver
band. 

In dit circuit van sportscholen hadden de handelaren van middelen hun 
uitvalsbasis. In de bodybuilding werden vanouds veel dopinggeduide mid
delen gebruikt. Waren in de meeste dopinggevoelige reguliere sporten 
dergelijke preparaten voorbehouden aan de elitesporters, in de bodybuil
ding was het dopinggebruik gedemocratiseerd. Iedereen die dat wenste en 
over voldoende financiële middelen beschikte, kon in dit circuit sinds de 
jaren zeventig dergelijke middelen aanschaffen. Naarmate het moeilijker 
werd om langs legitieme kanalen aan middelen te komen, namen deze 
handelaren geleidelijk steeds meer deze functie van het medisch circuit 
over. Hetzelfde gold voor de kennis aangaande het gebruik van dergelijke 
middelen. Sporters die doping gebruikten, alsmede trainers en coaches in 
de sfeer van de reguliere sport, wendden zich steeds vaker tot het body
buildingcircuit, niet alleen om preparaten te kopen, maar ook om kennis, 
advies en preparaten. Welke middelen moesten gebruikt worden? In 
welke combinaties? In welke doseringen? Hierbij moet ook bedacht wor
den, dat in dit circuit, in een continu proces van trial and error, geëxperi
menteerd werd met nieuwe middelen, nieuwe combinaties en nieuwe 
doseringen. Hadden deze experimenten succes, dan vonden de nieuwe 
technieken navolging. Sommige handelaren ontwikkelden zich dan ook 
tot experts op het gebied van doping. Soms worden ze dopinggoeroes 
genoemd. Sommigen van hen legden hun bevindingen vast in publikaties, 
die aanvankelijk het karakter van Underground Literature hadden, 
onder de toonbank werden verkocht en waarvan de meeste lezers alleen 
gekopieerde versies bezaten. Sinds de jaren negentig verschijnen deze 
publikaties echter gewoon in tijdschriften, op Internet, en kunnen boeken 
bij tal van postorderbedrijven gekocht worden. 

18. Suykerbuyk 1996. 
19. Van Bottenburg 1994, 305/306. 
20. Bijvoorbeeld: Keller 1994, 9. 
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Een klassieker uit de Underground Literature het 'Underground Steriod 
Handbook'. 

Eind jaren tachtig vond een belangrijke verandering in zowel het interna
tionale als het Nederlandse sportschoolcircuit plaats. Steeds meer sport
schoolhouders, strevend naar maatschappelijke acceptatie van hun sport, 
keerden zich af van het hardcore bodybuilding en het grove dopingge
bruik dat daarmee vaak gepaard leek te gaan. In de meeste gevallen bete
kende dit, dat bodybuilders niet langer meer welkom waren. De zware 
gewichten en zware machines werden verwijderd, zodat de bodybuilders 
niet meer konden trainen. In een aantal gevallen gingen sportschoolhou
ders over tot het weigeren van bodybuilders als klanten. Sindsdien is er 
sprake van een groeiende tweespalt in het circuit van sportscholen en fit
nesscentra. Enerzijds zijn er de hardcore scholen, waar bodybuilders nog 
steeds een substantieel deel van de clientèle uitmaken, anderzijds zijn er 
de fitnesscentra en de bewegingscentra, waar men juist elke associatie 
met bodybuilding tracht te vermijden. 

Uitspraak: De journalist 

'Sportschool kun je je broodwinning tegenwoordig niet meer noemen. Daar 
kleeft te veel het beeld aan van te grote spierbundels, te kleine tanga's, 
onbescheiden tatoeages en tweedehands Opel Manta 's. Om maar niet te 
spreken van de zogenaamde vitamine-preparaten2

i, -

Ontleend aan: Piet Noordemeer, "Iedere gek kan een sportschool beginnen", 
in FNV Magazine, nr. 12, 27-6-1996. 
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De branche-organisatie Fit!vak, waar momenteel zo'n 250 fitnessonderne
mers lid van zijn, kan gezien worden als een vertegenwoordiger van de 
laatste groep. Er zijn overigens naar schatting tussen 1300 en 1600 sport
scholen, fitness- en bewegingscentra in Nederland - aangezien de organi
satiegraad in deze branche laag is, ontbreken exacte cijfers. Noch de 
groeiende maatschappelijke acceptatie van de cosmetische sport, noch het 
ageren tegen het dopinggebruik door de zich als rechtschapen presente
rende exponenten van de sportschool- en fitnessbranche, veranderde iets 
ten goede. Enerzijds gingen de hogere echelons van de atleten over op 
steeds gevaarlijker preparaten: agressieve versies van testosteron, en ver
schillende middelen die niet tot de anabole steroïden gerekend kunnen 
worden, zoals schildklierhormonen en groeihormoon22. In de vroege jaren 
tachtig begonnen wedstrijdatleten eveneens te experimenteren met insu
line23, en een kleine 10 jaar later zou een aantal amateurs hun voorbeeld 
volgen. Tevens werden deze middelen in hoger doseringen gebruikt dan 
eerder het geval was. 

Case: De dood van Andreas Münzer 

Op 12 maart 1996 overlijdt de populaire Duitse bodybuilder Andreas 
Münzer op 31-jarige leeftijd op de operatietafel. Hij had zich die dag laten 
opnemen wegens maagklachten. Bij de autopsie komen zeer ernstige 
defecten aan het licht: Münzer's organen zijn zwaar beschadigd door diens 
jarenlange excessieve dopinggebruik. De lever is nagenoeg afwezig, er is 
sprake van vergiftiging door één of ander pepmiddel en van een verstoorde 
balans van elektrolyten. Een onderzoeksteam van Der Spiegel stort zich op 
de zaak, en weet de hand te leggen op het door Münzer zelf samengestelde 
en minutieus bijgehouden kuurschema. Dagelijks nam hij efedrine, AN 1, 
captagon, aspirine, valium, clenbuterol, insuline en schildklierhonnoon. 
Acht tot zes weken voor zijn wedstrijd injecteerde hij daarbij dagelijks 500 
mg Testoviron, één ampul Parabolan en 16 eenheden groeihormoon, en 
slikte hij 30 tabletten Halotestin en een bijna even groot aantal tabletten 
Diana bol. Vijf tot drie weken voor de wedstrijd verhoogde hij deze 
doseringen of verving hij de preparaten door agressiever medicijnen. 
Dagelijks injecteerde hij drie ampullen Masteron, twee ampullen 
Parabolan, twee ampullen Stromba en 24 eenheden groeihormoon, en 
slikte hij 50 tabletten Halotestin en 50 tabletten Stromba. De laatste twee 
weken voor de wedstrijd injecteerde hij dagelijks 24 eenheden 
groeihormoon, twee ampullen Parabolan en twee ampullen Winstrol, en 
slikte hij 40 tabletten Halotestin en 80 tabletten Stromba en Dianabol. De 

21. De aversie van veel fitness-ondernemers ten opzichte van de bodybuilding blijkt uit legio 
interviews. 'Clijssen (voorzitter van de branche-organisatie Fit/vak - WK), die tevens secre
taris is van de Stichting Landelijke Erkennings Regeling Fitnesscentra (LERF), is minder te 
spreken over het negatieve imago van de fitness-branche. In zijn ogen worden fitnesscentra 
en sportscholen nog te vaak geassocieerd met stoere gespierde binken en mooie strakke mei
den, die wel haast allemaal doping moeten gebruiken om er zo gestroomlijnd uit te zien.' 
(Henriëtte Kuijpers, 'Fitnessbranche pakt doping aan', in: De Telegraaf, 28-6-1997) 'Rob 
Stort die in de residentie op het ministerie een fitnessbedrijf bestiert, beweert dat hij nog 
nooit iemand in zijn centra is tegengekomen bij wie hij dopinggebruik vermoedde. 'Dat komt 
onder andere omdat ons publiek vrijwel uitsluitend uit ambtenaren bestaat. Dat zijn men
sen die twee keer per week in hun pauze wat willen trainen. De typische bodybuilders,jon
gens die zes uur per dag aan de gewichten hangen, zie je hier niet'. (Jan Brouwer de Koning, 
'Doping in de ban', in: VWS Bulletin, 4-9-1997) Dergelijke geluiden klinken zelfs tot in de 
zonnebank-industrie. 'De zonnebank had jarenlang een ordinair imago. Het waren vooral 
pittbull houdende bodybuilders en hooggeblondeerde dames, die onder de hoogtezon kropen. 
De middenklassers piekerden er niet over om kunstmatig te bruinen. Immers: ze wilden niet 
bij dat soort mensen horen. Die tijd is nu definitief voorbij.(. .. ) "Eindelijk verdwijnen we uit 
de wereld van de bodybuilder", zucht R. Stukart, hoofd verkoop binnendienst van Alisun 
Holland, de grootste leverancier van zonnebanken in Nederland.' (Carine Neefjes, 'Rijk en 
arm ligt bruin te worden op de zonnebank', in: Arnhemse Courant, 10-2-1994) 
22. Hatfield 1996, Romano 1996. 
23. Wassink 1996a. 
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laatste dagen voor de wedstrijd droogde hij zich bovendien uit met de 
diureticaAldactone en Lasix. (Bron: Der Spiegel, m: 17, 1996) 

De Nederlandse dopingexpert Peter van der Zon schreef naar aanleiding van 
de dood van Münzer in Sport & Fitness24

, dat 'de dagelijkse inname aan 
Androgene Anabole Steroïden en groeihormoon ruim voldoende zou zijn 
om in de bio-industrie ongeveer 40 runderen in snel tempo op 
slachtgewicht te brengen'. Volgens Van der Zon staat het geval Münzer niet 
op zichzelf' 'Mohammed Benaziza25 en Andreas Münzer halen de pers. 
Pietje Mussel uit Amsterdam, die om zijn gebrek aan talent te compenseren 
dezelfde stompzinnige doseringen dodelijke drugs tot zich neemt en op zijn 
éénendertigste van de intensive care naar het mortuarium van een 
plaatselijk ziekenhuis wordt overgebracht, blijft als zovele anderen, 
gereduceerd tot een naam in een medisch dossie1: En denk niet dat dit 
gruwelverhalen zijn. Ik ken meerdere gevallen.' 

Anderzijds was er sprake van een verdere democratisering van het 
gebruik. Amateurs, die overwegend niet aan wedstrijden deelnamen, kre
gen op grote schaal toegang tot de hormoonpreparaten en gebruikten ze, 
in navolging van de elite-bodybuilders en andere top-atleten, in steeds 
hoger doseringen26. Ook bij hen vond het gebruik van andere preparaten 
dan anabole steroïden ingang. Het dopinggebruik lijkt verder niet beperkt 
te blijven tot de topsporters en bodybuilders. Ook in andere cosmetische 
sporten wordt het gebruik van verboden preparaten vanaf de late jaren 
tachtig geregeld gerapporteerd. Het gaat dan voornamelijk om verboden 
afslankmiddelen. Tenslotte blijkt, dat er ook meer preparaten van ondui
delijke herkomst op de markt zijn verschenen27. 

Over de precieze omvang van het dopinggebruik tast men in het duister. 
Exact cijfermateriaal omtrent het aantal dopinggebruikers is, ook in het 
buitenland, afwezig. Eén van de redenen hiervoor is gelegen in de beladen 
aard van de materie, waardoor enquêtes al snel stuk lopen op de geringe 
bereidheid van de respondenten om vragen hieromtrent te beantwoor
den28. Hierdoor zijn er alleen schattingen omtrent het gebruik, gebaseerd 
op kleinschalig onderzoek binnen beperkte, duidelijk begrensde popula
ties. Het betreft dan een onderzoek als dat van Yesalis e.a., waarin elite
powerlifters werden gevraagd of zij wel of geen anabole steroïden gebruik
ten29. Op basis van dergelijke onderzoeken worden doorgaans de schattin
gen gemaakt, waarmee men het aantal dopinggebruikers tracht te 
benaderen. In het geval van de VS kwam Charles Yesalis, hoogleraar aan 
de Pennsylvania State University, tot de schatting van 400.000 tot 
500.000 gebruikers30

• Voor wat betreft de Nederlandse situatie bleef het 
cijfermateriaal lange tijd beperkt tot de schatting omtrent de jaarlijkse 

24. Van der Zon, 'Andreas Münzer - De feiten', Sport & Fitness nr. 75,juli/augustus 1996, 
blz. 24-27. 
25. Benaziza, een internationale prof-bodybuilder, overleed tijdens een wedstrijdevenement 
in Nederland. Hoewel men er in het sportschoolcircuit van uitgaat dat Benaziza overleed ten 
gevolge van het gebruik van diuretica, is er geen sectierapport wat dit bevestigt. Wel staat 
vast dat Benaziza, zoals vrijwel alle elite-bodybuilders, enorme doseringen dopinggeduide 
middelen, anders dan diuretica, gebruikte. 
26. Deze bedenkelijke ontwikkelingen vinden niet uitsluitend binnen de landsgrenzen 
plaats. 'The doses taken by younger athletes today may be as much as 36% higher than the 
anabolic steroids taken by athletes in past years'. (http://www.bisport.com/ ... nts/Steroids/ 
roid5a.mnu) Men baseert zich hier op: Oconner J.S., Baldini F.D., Skinner, J.S., Einstein, M., 
'Blood Chemistry of Current and Previous Anabolic Steroid Users', in: Military Medicine, 
February 1990, 155 (2), blz. 72-75. 
27. Algemeen Dagblad, 20-11-1996. 
28. 'Athletes would rather confess to cocaine use than to steroid use', heeft de Amerikaanse 
doping-onderzoeker Yesalis in dit verband ooit opgemerkt. ('NIDA Research Report - Anabo
lic Steroids', Internet: http://www.health.org/pubs/nidarr/st3.html) 
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om.zet op de Nederlandse zwarte markt voor dopinggeduide middelen. Die 
zou volgens een in 1984 verschenen TERP-rapport tussen de 70 en 100 
miljoen gulden bedragen31

• In datzelfde jaar waren er ongeveer 400.000 
sporters in het sportschoolcircuit actief In 1990 was dat aantal opgelopen 
tot een miljoen, om. vo01jaar 1991, volgens het CBS, door te groeien naar 
1.250.00032

• Enkele jaren later, in 1994, verrichtte TNO een meting in 
twee regio's33

, en schatte op basis daarvan hoeveel dopinggebruikers er in 
Nederland zouden kunnen zijn. De ondergrens bedroeg 35.00034

• 

1.4 Samenvatting 

Tot de jaren vijftig was het gebruik van dopinggeduide middelen m.in of 
meer geoorloofd. Daarna trokken artsen, farmacologen en andere weten
schappers hun handen er van af Het gebruik vond sindsdien in toene
mende mate ondergronds plaats, en won aan populariteit. Werden 
gebruikers nog tot in de jaren vijftig voornamelijk aangetroffen onder top
atleten in takken van sport waar lichaamskracht van belang was, sinds 
de jaren vijftig was er sprake van een nieuwe, snel groeiende groep 
gebruikers: de bodybuilders. Toen in de jaren zeventig bodybuilding meer 
beoefenaars kreeg, steeg waarschijnlijk ook het aantal gebruikers. De rol 
die voorheen vervuld werd door artsen en medici werd dan ook geleidelijk 
overgenomen door handelaren en dopinggoeroes, die opereerden in het 
sportschoolcircuit - tot ongenoegen van veel ondernemers in deze branche. 

Men kan stellen, dat de problematiek zich sinds de jaren tachtig heeft 
veregerd. Er wordt gebruik gemaakt van gevaarlijker preparaten, er wor
den hogere doseringen gehanteerd, en het gebruik van bepaalde doping
geduide middelen lijkt ook in andere groepen dan die van top-atleten en 
bodybuilders voor te kom.en. In Nederland zijn er naar schatting 35.000 
gebruikers van deze middelen. 

29. Van de 45 door middel van vragenlijsten ondervraagde respondenten gaf toen 33% te 
kennen dergelijke middelen te gebruiken. Van de 20 telefonisch ondervraagde respondenten 
zei 55% steroïden te gebruiken (Yesalis, C., Herrick, R., Buckley, W., Friedl, K., Brannon, D., 
Wright, J., 'Self-Reported Use of Anabolic-Androgenic Steroids by Elite Power Lifters' (inge
zonden brief), in: The Physician and Sportsmedicine, nr. 16, 1988, blz. 91-100). Een ander 
onderzoek, verricht door Tricker e.a. (1989), had betrekking op amateurbodybuilders uit 
twee Anierikaanse staten. Van de 108 ondervraagde mannelijke sporters gaf toen 54,6% toe 
deze middelen te gebruiken. De percentages voor de vrouwelijke sporters lagen aanzienlijk 
lager: van de 68 ondervraagde vrouwelijke atleten gaf 10% toe anabole steroïden gebruikt te 
hebben of nog steeds te gebruiken. (Tricker, R., O'Neill, M., Cook, D., 'The Incidence of Ana
bolic Steroid Use Aniong Competitive Bodybuilders', in: Journal of Drug Education, 1989, 
vol. 19, nr. 4, blz. 313-325) 
30. NRC Handelsblad, 6-6-1992. 
31. In het rapport 'Een verkennend onderzoek naar sportscholen in Nederland', Amersfoort 
1984, blz. 26. 
32. CBS 1991, blz. 8, blz. 34. 
33. Vogels, T. & Brugman, E. & Coumans, B. & Danz, M. J. & Hirasing, R. A. & Van Kerne
beek, E., 'Lijf, sport en middelen - een verkennend onderzoek naar het gebruik van presta
tieverhogende middelen bij jonge mensen', TNO, Leiden 1994. 
34. Van Kleij (red.) 1996, 97. De schatting heeft betrekking op bezoekers van sportscholen 
tussen de 18 en 35 jaar. 
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2 Probleemstel I i ng 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de aanleiding van het onderzoek, de afgrenzin
gen, de doelstelling en de onderzoeksvragen behandeld. In 2.2 wordt inge
gaan op de berichten in de media en de kamervragen, die de aanleiding 
waren voor dit onderzoek. In 2.3 komen de afgrenzing en de doelstelling 
van het onderzoek aan bod, terwijl in 2.4 de onderzoeksvragen worden 
behandeld. In 2.5 wordt tenslotte vermeld hoe het rapport is opgebouwd, 
en waar de onderzoeksvragen beantwoord zullen worden. 

2.2 Aanleiding van het onderzoek 

Eind 1996 werd het gebruik van biologisch gewonnen groeihormoon door 
sporters, en dan met name door bodybuilders, breeduit belicht in de 
Nederlandse media 1. Gebruikers van uit menselijke stoffelijke resten 
gewonnen groeihormoon lopen het risico om de ziekte van Creutzfeldt-
J akob te krijgen. Om die reden is in de medische wetenschap het gebruik 
van biologisch gewonnen groeihormoon al in de jaren tachtig gestaakt. 
Desondanks circuleren er nog steeds dergelijke preparaten in het interna
tionale sportschoolcircuit en zijn er aanwijzingen dat deze middelen nog 
steeds worden geproduceerd ten behoeve van de zwarte markt voor 
dopinggeduide middelen2

• Noch nationaal, noch internationaal was hier 
overigens sprake van een 'novum'. Voor het gebruik van biologisch of bio
logisch gewonnen groeihormoon wordt al sinds de jaren tachtig in de ver
schillende bodybuildingtijdschriften gewaarschuwd3

• Waarschijnlijk kon 
de aandacht voor het gebruik van biologisch gewonnen groeihormoon ver
klaard worden door de uitgebreide aandacht van de media voor 'de gekke 
koeieziekte'4• 

1. Gedoeld wordt hier bijvoorbeeld op: Willem Koert, 'Anabolen bedreigen de volksgezond
heid', Algemeen Dagblad 21-11-1996; VARA-radio, 'Spijkers met koppen', 23-11-1996; de 
Netwerk-uitzending op 26-11-1996; RTL-4 journaal 26-11-1996; 'Bodybuilders spelen Rus
sisch roulette', in: Arnhemse Courant, 27-11-1996; Limburger 27-11-1996. 
2. Tot de preparaten die mogelijk biologisch groeihormoon bevatten, behoort bijvoorbeeld 
'Somatropin'. Somatropin wordt geproduceerd in de voormalige Sowjet-Unie. De verpakking 
is in veel gevallen 'aangepast' voor de smokkel: op de doosjes staat vermeld, dat het hier een 
rustgevend middel betreft. Volgens Oost-Europese dopingdeskundigen is deze misleidende 
opdruk aangebracht om douaniers aan de grens te misleiden. Somatropin wordt nog gere
geld in Scandinavië, West-Europa en zelfs de Verenigde Staten van Amerika gesignaleerd. 
Er zijn aanwijzingen dat er nog steeds biologische groeihormoonpreparaten worden gepro
duceerd. Naar aanleiding van de berichten rondom het biologisch groeihormoon werden er 
bijvoorbeeld bij Michiel Karsten enkele ampullen biologisch gewonnen groeihormoon ingele
verd. Volgens de verpakking was de houdbaarheidsdatum van het preparaat in 1996, en was 
het preparaat nog in de jaren negentig geproduceerd. 
3. Het gebruik van Somatropin nam in het Scandinavische sportschoolcircuit zulke grote 
vormen aan, dat in deze landen al in de vroege jaren negentig door autoriteiten in de 
krachtsport voor dit preparaat gewaarschuwd is. In Nederland heeft bijvoorbeeld Peter van 
der Zon al meerdere malen het gebruik van biologisch gewonnen - en overigens ook synthe
tisch - groeihormoon met klem afgeraden, zowel in de bodybuildtijdschriften als 'Sport & Fit
ness', als in de dagbladen. (De Gelderlander, 9-9-1995) 
4. De ziekte van Creutzfeldt-Jakob en 'de gekke koeieziekte' houden op een nog onduidelijke 
wijze verband met elkaar. 
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Naar aanleiding van de berichten in de media werden op 27-11-1996 
kamervragen gesteld aan minister Borst-Eilers door de CDA-kamerleden 
Lansink en Mulder-van Dam5

• Lansink en Van Dam vroegen de minister 
onder andere of zij beschikte over 'toereikende informatie over het (door 
artsen) gecontroleerde gebruik van anabole steroïden en over het niet
gecontroleerd gebruik van deze middelen'6• Daarnaast vroegen zij de 
minister of er cijfers beschikbaar waren voor wat betreft het totale aantal 
gebruikers van deze middelen 7, en, als die cijfers er niet waren, of het 
mogelijk was deze cijfers op korte termijn te genereren. Tevens vroegen 
zij, of er op korte termijn inzicht kon worden gegeven 'over de wijze 
waarop deze dopinggeduide middelen in omloop worden gebracht'8• 

Op 23 januari 1997 antwoordde de minister, mede namens de staatssecre
taris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op deze kamervragen9

• De 
minister wist, uit de onderzoeken door Vogels e.a.10 en De Boer e.a.11, dat 
'het merendeel van de dopinggebruikers de betreffende middelen buiten 
medewerking en medeweten van artsen' verkreeg. Voor wat betreft de cij
fers omtrent het aantal gebruikers werd verwezen naar de schattingen 
die op basis van het onderzoek van Vogels e.a. gedaan waren. Daarnaast 
liet de minister weten, dat ze liet nagaan 'op welke wijze het gebruik van 
dopinggeduide middelen meegenomen kan worden in de bestaande peilin
gen omtrent druggebruik'. De manier waarop dopinggeduide middelen in 
omloop werden gebracht, vergde echter aanvullende studie, aldus de 
minister. Ze zou het NeCeDo verzoeken een verkennende studie hierom
trent te laten verrichten. 

2.3 Afgrenzing en doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek is allereerst om inzicht te geven in de 
markt voor dopinggeduide middelen in Nederland. Het begrip 'markt voor 
dopinggeduide middelen' is hier op twee verschillende manieren afge
grensd. 
1. Het accent is komen te liggen op wat Lansink en Mulder-van Dam het 

'niet gecontroleerd gebruik' noemen. (Wel is onderzocht, wat voor rol 
de 'gecontroleerde verstrekking', door artsen, in Nederland speelt.) 

2. Het accent is tevens komen te liggen op de sporters in sportscholen en 
fitnesscentra. De reden voor deze afbakening is tweeledig. Aan de ene 
kant is het gebruik van doping in de topsport een zwaar beladen 'item'. 
Onderzoek hiernaar zou met zeer veel moeilijkheden gepaard gaan. 
Aan de andere kant is het aantal topsporters in Nederland te verwaar
lozen, vergeleken met het door het NeCeDo geschatte aantal gebrui
kers van dopinggeduide middelen in het sportschoolcircuit. 

Het onderzoek zou moeten resulteren in kennis en inzichten omtrent de 
zwarte markt voor dopinggeduide middelen, op basis waarvan het moge
lijk moeten zijn om tot een effectief en samenhangend beleid inzake 
dopinggeduide middelen te komen. Daartoe zou het onderzoek moeten 
resulteren (gebruik makend van de onderzoeken van Vogels e.a. en De 

5. Schriftelijke kamervragen, gesteld door Lansink en Mulder-van Dam, over het toenemend 
gebruik van anabole steroïden (2969703140). (ingezonden op 27 november 1996) 
6. Vraag 2. 
7. De cijfers waarover het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) 
beschikte, waren gebaseerd op een gefundeerde schatting, en hadden betrekking op de leef
tijdsgroep tussen de 18 en 35 jaar. 
8. Vraag 2. 
9. In: Brief van de minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
23-1-1997. 
10. Vogels e.a. 1994. 
ll. De Boer e.a. 1996. 
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Boer e.a.) in een totaalbeeld van de markt voor dopinggeduide middelen. 
De kennis en inzichten die in dit onderzoek zouden moeten worden aange
dragen, hebben dan ook betrekkingen tot drie componenten die tezamen 
de zwarte markt voor dopinggeduide middelen vormen: 
1. De dopinggeduide middelen en hun gebruik 
2. De gebruikers van dopinggeduide middelen 
3. De handelaren in dopinggeduide middelen 

2.4 De onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen kunnen worden onderverdeeld naar de drie hierbo
ven genoemde aandachtsvelden. Voor wat betreft de dopinggeduide mid
delen en hun gebruik, en gebruikers van dopinggeduide middelen, is 
volstaan met enkele eenvoudige onderzoeksvragen. In het geval van de 
handelaren in dopinggeduide middelen zijn meer specifieke en gedetail
leerde onderzoeksvragen gesteld. 

1. Dopinggeduide middelen en hun gebruik 
Welke dopinggeduide middelen worden gebruikt? 

2. Gebruikers van dopinggeduide middelen 
Hoe worden sporters gebruikers? Zijn er verschillende soorten gebruikers 
te onderscheiden? Is er sprake van 'verschuivingen' in het gebruikerspa
troon? Zijn gebruikers in de loop der jaren meer of minder gaan gebrui
ken? Of zijn zij andere middelen gaan gebruiken? 

3. Handelaren in dopinggeduide niiddelen 
Hoe verwerven cosmetische sporters dopinggeduide middelen? Op welke 
plaatsen treden zij in contact met de aanbieders van dergelijke middelen? 
Speelt Internet hier een rol van betekenis, zoals berichten in de media 
suggereren?12 Zijn de handelaren in dopinggeduide middelen onder te ver
delen in groepen? Is er een beeld te schetsen van de economische struc
tuur van de zwarte markt? Is er bijvoorbeeld sprake van een hiërarchie, 
één of meer centrale distributiepunten, prijsafspraken, strategie en over
koepelende organisatie? Of is er sprake van wat economen een 'open en 
volledige markt' noemen, zonder enige coherentie, met enkel de wetten 
van vraag en aanbod als structurerend principe? In hoeverre is de zwarte 
markt voor dopinggeduide middelen verweven met andere zwarte mark
ten - bijvoorbeeld die van drugs? Hoe komen handelaren in dopinggeduide 
middelen aan hun preparaten? Waar worden deze middelen geprodu
ceerd, en langs welke wegen belandt het op de zwarte markt? Hoe is het 
mogelijk dat er al experimentele preparaten, zoals IGF-1, die alleen nog 
geproduceerd worden ten behoeve van onderzoek, al door sporters 
gebruikt worden? 

2.5 Opbouw van het rapport 

In hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode besproken. In hoofdstuk 4 wor
den de dopinggeduide middelen behandeld, die in het sportschool- en fit
nesscircuit gebruikt worden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de 
gebruikers van dopinggeduide middelen. De handelaren in dopinggeduide 
middelen komen aan bod in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden conclu
sies getrokken uit de voorafgaande hoofdstukken, op basis waarvan in 
hoofdstuk 8 beleidsaanbevelingen worden gedaan. Hoofdstuk 9 is een 
samenvatting van de inhoud van dit rapport. 

12. NRC Handelsblad, 16-11-1996. 
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3 Methode van 
onderzoek 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode behandeld. In 3.2 wordt 
ingegaan op de wijze waarop het materiaal verkregen is. In 3.3 wordt 
behandeld hoe de gegevens zijn verwerkt tot dit rapport. 

3.2 Het verkrijgen van het onderzoeksmateriaal 

De onderzoeksdata zijn langs zes verschillende wegen verkregen: 

3.2.1 Secundaire analyse 

Zeker in het buitenland zijn er al verschillende onderzoeken naar het 
gebruik van en de handel in dopinggeduide middelen gedaan. In Neder
land is het aantal onderzoeken echter op de vingers van een hand te tel
len. De bewuste studies zijn bestudeerd, en van de relevante inzichten en 
bevindingen is dankbaar gebruik gemaakt. Overigens betreft het vrijwel 
altijd onderzoek naar dopinggeduide middelen in het algemeen en onder
zoek naar het gebruik en de gebruikers van deze middelen, waarbij onder
zoek vanuit een medische optiek domineert. Onderzoek naar de handel is 
zeer schaars. Informatie hieromtrent blijft in de ons bekende onderzoeks
literatuur beperkt tot enkele korte uitweidingen of opmerkingen 1. Het 
karige aantal literatuurverwijzingen hieromtrent is dan ook daaruit te 
verklaren. 

3.2.2 Analyse van materiaal uit het circuit van de cosmetische 
sport 

In binnen- en buitenland bestaan er enkele tientallen tijdschriften, 
gericht op de doelgroep van cosmetische sporters. Daarbij moet bijvoor
beeld gedacht worden aan de Nederlandse Sport en Fitness en Fysiek, en 
de Amerikaanse Flex Magazine, Muscle and Fitness en Muscle Media 
2000. In deze tijdschriften worden overwegend allerlei direct aan de body
building gerelateerde zaken behandeld, uiteenlopend van trainingstech
nieken, voedingsbeleid, supplementen, wedstrijdverslagen, hagiografieën 
van atleten en - sinds de vroege jaren tachtig - doping. Aangezien de arti
kelen in deze bladen niet zelden worden geschreven door cosmetische 
sporters, die zeer goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het wereldje, 
bevatten ze een schat aan informatie. In interviews vertellen schoon
schip-makende kampioenen hoe zij dopinggebruikers werden, welke pre
paraten zij tot zich namen en welke effecten en bijwerkingen zij onder
vonden. Handelaren vertellen hoe zij vervalsingen maakten of zaken 
deden. Dopinggoeroes berichten over nieuwe middelen, nieuwe doping-

1. Het gros van de gebruikte literatuur is niet afkomstig uit Nederland. In Nederland is er 
slechts één maal een (deel)onderzoek verricht naar de handel in dopinggeduide middelen. 
Het betreft een zinsnede in een TERP-rapport, waarin een schatting werd gegeven van de 
jaarlijkse omzet in de Nederlandse dopinghandel. 
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technieken en doseringen. Toch is het gevaarlijk alles wat in de tijdschrif
ten over doping vermeld wordt klakkeloos voor waar aan te nemen. 

Doping is ook in de tijdschriften een beladen onderwerp. Men is het 
oneens over de mate waarin openheid betracht moet worden. Sommige 
redacties zijn van mening dat het nu eenmaal een voldongen feit is, dat 
alle coryfeeën in de bodybuilding van doping gebruik maken, en dat er 
daaromtrent eerlijke berichtgeving moet plaatsvinden. De lezers zijn 
mans genoeg om hun eigen conclusies te trekken. De samenstellers van 
tijdschriften als het Nederlandse Fysiek en vooral Muscle Media 2000 
hellen over naar deze mening2

• Daarom treft men bijvoorbeeld in Muscle 
Media 2000 uitgebreide informatie aan over dopinggeduide middelen, de 
werkingen en neveneffecten, de doseringen en hoe authentieke prepara
ten te onderscheiden zijn van vervalsingen. 

Tegenover de voorstanders van meer openheid bevinden zich de tegen
standers. Zij zijn allereerst van mening dat het imago van de sport door 
de al te nadrukkelijke aandacht voor het gebruik van dopinggeduide mid
delen wordt geschaad. In vrijwel alle sporten is het dopinggebruik struc
tureel, maar in geen enkele andere sport wordt er met zoveel openheid 
over gesproken als in de bodybuilding. Tevens is men van mening, dat het 
vrijelijk informatie verstrekken over dopinggeduide middelen het gebruik 
alleen maar in de hand werkt. Vooral jongere lezers zouden gestimuleerd 
worden om doping te gebruiken, doordat de openheid de drempels ver
laagt. Een blad als Muscle and Fitness is deze mening toegedaan3

• 

Het onderscheid tussen 'open' en 'gecensureerde' tijdschriften is relatief 
De strijd tussen deze kampen wordt in bijna alle tijdschriften gevoerd -
soms overheerst het ene kamp, dan weer het andere. Als gevolg daarvan 
spreekt men zichzelf geregeld tegen: de ene keer wordt absolute openheid 
betracht, en bespreken atleten hun gebruik, welke preparaten hun goed 
bevielen en welke niet, of wordt in een reportage verteld hoe eenvoudig 
het is om anabole steroïden te smokkelen. De volgende keer is men als 
een blad aan de boom omgeslagen, en volstaat men met het uitspreken 
van de banvloek over doping en alles wat daar mee te maken heeft. Als je 
de artikelen dan mag geloven, is het dopinggebruik sporadisch en inciden
teel, en wordt er in de wereld van de cosmetische sport krachtig tegen op 
getreden. 

Hierdoor is het moeilijk informatie en disinformatie omtrent het gebruik 
van doping te scheiden. Wel is uitputtend onderzocht wat er in de tijd
schriften de laatste jaren over doping is geschreven, maar deze informatie 
is alleen gebruikt indien we bevestiging ervan konden vinden. Een andere 
reden voor deze keuze is gelegen in het gegeven, dat veel tijdschriften -
vertaald of niet - afkomstig zijn uit Amerika, en betrekking hebben op de 
Amerikaanse situatie, en niet op de Nederlandse. 

2. In deze tijdschriften neemt men overigens wel in opvallende mate stelling tegen het hui
dige dopinggebruik in de sport. In de Muscle Media 2000, nr. 53, spreekt hoofdredacteur Bill 
Philips zich bijvoorbeeld uit over de dood van Andreas Münzer, die hij wijt aan de megadoses 
dopinggeduide middelen die de populaire Duitse bodybuilder tot zich nam. Philips' bronnen 
hadden hem verteld, dat Münzer maandelijks 10.000 DM aan dopinggeduide middelen 
besteedde. 'In all the years I've been studying bodybuilding, I've never heard of anyone 
taking anywhere near these kinds of dosages, but I don't really have any trouble believing it. 
( ... ) I'll bet Munzer's not the only one to use these crazy dosages. It's insane! It's stupid! And 
the bodybuilders who are doing this need to stop being rewarded for it.' 
3. Bijvoorbeeld: West 1997. 
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3.2.3 Gesprekken met respondenten, afkomstig uit de 
cosmetische sport 

Belangrijker dan het raadplegen van tijdschriften of eerder verricht 
onderzoek was het spreken met mensen in het wereldje van de cosmeti
sche sport. Daarbij moet gedacht worden aan al of niet gebruikende 
cosmetische sporters, dealers van dopinggeduide middelen en sleutelfigu
ren zoals sportartsen, sportschoolhouders en trainers. Er is met 62 res
pondenten in deze categorie gesproken. Onder hen bevonden zich 11 
respondenten die in de eerste plaats als 'handelaar' betiteld kunnen wor
den, met 35 respondenten die dopinggeduide middelen gebruikten, en met 
16 'sleutelfiguren'. Het onderscheid tussen deze categorieën is meestal 
vaag - veel 'handelaren' zijn ook 'gebruikers', en voor veel 'sleutelperso
nen' geldt dat zij ofwel ook 'gebruikers' (geweest) zijn, of ook in meer of 
mindere mate in de dopinghandel actief waren of zijn. Een aantal respon
denten werd geselecteerd uit de kring van vrienden en kennissen van de 
onderzoekers. Een aantal werd geselecteerd via de 'sneeuwbalmethode'. 

In deze gesprekken stelden de onderzoekers zich doorgaans niet-naïef op 
en lieten zij blijken, voor zover mogelijk redelijk geïnformeerd te zijn over 
de feitelijke gang van zaken met betrekking tot doping. De reden voor 
deze keuze is gelegen in een aantal karakteristieken van het onderzoeks
veld. 

Allereerst gaat het in geval van doping om een praktijk waarover men 
buitenstaanders liever in het ongewisse laat. Dat in het sportschoolcircuit 
het gebruik van anabolica structureel van aard is, doet daar niets aan af 
Indien men daartoe kans ziet, ontkent men doorgaans liever alle kennis 
van zaken, dan dit heikele punt aan te snijden 4. Met dit gegeven in het 
achterhoofd, werd besloten dat de onderzoekers door hun vraagstelling 
zouden laten blijken wel degelijk op de hoogte te zijn. Hopelijk zou de 
bijna spreekwoordelijke ontkenning zo kunnen worden vermeden. 

Er was nog een andere reden voor deze opstelling: in het sportschoolcir
cuit is het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid vaag. Deze eigen
schap deelt het wereldje met andere wereldjes, waarin dingen aan de orde 
zijn, die in de wereld van alledag 'not done' zijn. Of het nu gaat om alge
meen afgekeurde genotmiddelen als drugs, deviante seksuele praktijken, 
omstreden sporten als free-fight of jagen, of om bodybuilding: in derge
lijke wereldjes wemelt het van de sterke verhalen, bizarre anekdotes en 
'horror-stories', die keer op keer gretig worden doorverteld - ook aan bui
tenstaanders. Misschien worden er nergens zulke bizarre verhalen ver
teld als aan de bar van sportscholen, of in de zaal, tussen de machines en 
haltersets5

• Dergelijke verhalen zijn koren op de molen voor de antropo
loog, maar staan het verwerven van objectieve en zakelijke kennis in de 
weg. In eerdere onderzoeken naar dergelijke onalledaagse wereldjes, is 
gebleken dat dergelijke verhalen, waarin het onderscheid tussen 'waar' en 
'onwaar' vaag is, minder snel aan geïnformeerde individuen verteld wor
den 6. Het is overigens in de praktijk vaak niet te vermijden dat dergelijke 
verhalen worden verteld. In sommige gevallen zijn echter ook deze verha
len informatief - in die zin, dat ze iets vertellen over angsten, verlangens 
of fantasieën die onder gebruikers en handelaren leven. Er is voor geko-

4. Karakteristiek voor deze praktijk is de 'handleiding' di.è ooit in een Nederlands tijdschrift 
werd afgedrukt, en betrekking had op hoe bodybuilders zich het beste konden gedragen, 
indien zij voor radio of televisie werden ondervraagd over hun anabolica-gebruik. Het beste 
was, stelde men, de zaken van tevoren te regelen, en af te spreken dat deze kwestie niet aan 
de orde zou komen. Mocht die mogelijkheid niet aanwezig zijn, dan was glashard ontkennen 
het beste. 
5. Koert, 1997b. 
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zen om de respondenten dan niet te onderbreken of terecht te wijzen, met 
dien verstande, dat duidelijk wordt gemaakt op welke punten de interesse 
van de onderzoekers zich toespitst, en op welke niet. 

Besloten werd om te werken met een vaste vragenlijst, zeker in het sport
schoolcircuit, en in alle gesprekken met de informanten dezelfde zaken 
aan bod te laten komen. De reden hiervoor is wederom gelegen in de aard 
van de materie. Doping is nu eenmaal een beladen onderwerp. Om er iets 
over te weten te komen, is het noodzakelijk om als onderzoeker enig ver
trouwen te genieten van de respondenten. Een heldere, consistente 
gedragslijn helpt daarbij. Het betreft hier immers een betrekkelijk klein 
wereldje, waarin het 'ons kent ons' opgeld doet en nieuwtjes zich snel ver
spreiden - ook de nieuwtjes over buitenstaanders die vragen komen stel
len. Indien de onderzoekers zich tegenover iedere respondent uniform 
gedragen, vragen naar dezelfde zaken en consequent grenzen in acht 
nemen, is de kans op een zeker vertrouwen groter. Indien er echter bij de 
één gevraagd is naar onderwerp 1, en bij de ander naar onderwerp 2, is 
dat voer voor speculaties - hetgeen het vertrouwen niet ten goede komt. 

Vervolgens is een gespreksprotocol opgesteld. De interviews begonnen 
met een korte introductie, waarin de onderzoekers zich bekend maakten 
en vertelden voor wie zij werkten en wat zij wilden weten. Tevens werd 
aangegeven dat het hen om algemene kennis te doen was, dat zij niet in 
namen waren geïnteresseerd, die ook niet wilden horen, en dat zij geens
zins bezig waren met een verkapte vorm van recherche-werk. De anonimi
teit van de respondenten werd gegarandeerd. Duidelijk werd gemaakt, 
dat het onderzoek was ingegeven door een bezorgdheid aangaande het 
gebruik van anabolica en aanverwante substanties. (Een bezorgdheid, die 
overigens vaak bleek te worden gedeeld door de respondenten.) De bena
derde personen verleenden overigens allen hun volledige medewerking 
aan het onderzoek. De gesprekken met hen verliepen vrijwel altijd in een 
goede sfeer. 'Indianenverhalen' hebben we niet gehoord. Er was in een 
aantal gevallen wel sprake van het tegenovergestelde, en ontstond er het 
vermoeden dat de respondenten niet het achterste van hun tong lieten 
zien. In bepaalde gevallen gaven de respondenten dat ook ruiterlijk toe, 
verwijzend naar hun zakelijke belangen als handelaar of consument, die 
hun beperkingen oplegden. 

3.2.4 Gesprekken met opsporingsambtenaren, belast met de 
opsporing van dopinggeduide middelen 

Tevens zijn er gesprekken gevoerd met personen die zich 'aan de andere 
kant van de streep' bevonden, en zich beroepshalve met doping bezighiel
den. Er is gesproken met 11 respondenten, die in deze categorie geplaatst 
kunnen worden. Daarbij moet voornamelijk gedacht worden aan opspo
ringsambtenaren van regionale politiekorpsen, de Centrale Recherche 
Informatie (CRI), de Economische Controledienst (ECD), de douane7 en de 
Inspectie Gezondheidszorg. Deze respondenten werden veelal geselec
teerd door middel van de 'sneeuwbalmethode'. Deze methode volstond. 
Het aantal opsporingsambtenaren dat zich op nationaal niveau met dit 
onderwerp bezighoudt, is immers klein. Ook in deze gevallen werd de ano
nimiteit van de respondenten gewaarborgd. Deze maatregel werd voorna-

6. Deze strategie werd bijvoorbeeld eveneens gehanteerd in de onderzoekscyclus 'Cannabis 
in Utrecht' van het Centrum voor Verslavingsonderzoek van de Universiteit Utrecht. In het 
tweede deel van deze cyclus, 'Vogelsvrij kruidenieren', stelt drs. Maalsté, zich baserend op 
Davies, dat 'iemand die meer van de materie afweet minder snel te maken (krijgt) met 
extreme verhalen, dan iemand die laat blijken er niets van afte weten'. (Maalsté 1995, 9) 
7. In dit geval verliep het contact schriftelijk. 
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melijk ingegeven door de constatering, dat er binnen het 
opsporingsapparaat wrevel bestond inzake de opstelling van het Open
baar Ministerie en andere 'hogere' instellingen. Binnen deze apparaten 
kent men aan de opsporing van handelaren in, en illegale producenten 
van, dopinggeduide middelen weinig prioriteit toe. Opsporingsambtena
ren waren geregeld teleurgesteld door deze opstelling, of hadden zelfs 
aanvaringen gehad met betrekking tot gevallen waarin vervalsers en 
handelaren opgespoord waren. Om hen de gelegenheid te geven vrijuit 
over deze gang van zaken te kunnen spreken, werd hun anonimiteit gega
randeerd. Ook in deze gesprekken werd door de onderzoekers te kennen 
gegeven dat zij niet in namen geïnteresseerd waren, en ook niet wilden 
horen. In het geval van de CRI kwam uit de gesprekken overigens ook een 
samenwerking voort - in die zin, dat men bereid was ten behoeve van het 
onderzoek de bestanden te raadplegen, en algemene informatie te genere
ren. 

De gesprekken met deze respondenten verliepen in goede sfeer. In enkele 
gevallen verontschuldigden zij zich niet meer te kunnen vertellen over 
deze materie. Altijd deden zij deze zaken 'erbij', en niet zelden waren zij 
slechts door toeval met de handel in dopinggeduide middelen in aanra
king gekomen. 

Van alle gesprekken werden aantekeningen gemaakt, die zo spoedig 
mogelijk werden verwerkt tot een uitgebreid verslag van het gesprek. 
Indien gewenst kregen de respondenten hun uitspraken, verwerkt tot een 
verslag, eerst onder ogen alvorens er 'verder mee werd gewerkt'. In één 
geval verliep het gesprek schriftelijk: eerst werden de vragen van de 
onderzoekers opgestuurd, waarop men, eveneens schriftelijk, reageerde. 
In andere gevallen werd het gesprek telefonisch gevoerd. 

3.2.5 Gesprekken met overige respondenten 

Er is gesproken met 14 respondenten, die niet in één van de bovenstaande 
categorieën te plaatsen zijn. Tot deze groep kunnen bijvoorbeeld een aan
tal artsen gerekend worden, enkele (sub)topsporters, onderzoekers, jour
nalisten, chemici en vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie. 
Soms werden zij geselecteerd uit hoofde van hun functie, en wendden de 
onderzoekers zich tot hen om over een bepaald onderwerp enige achter
grondinformatie te verkrijgen. Soms kwamen de onderzoekers toevalli
gerwijze met hen in contact, om redenen die niets met het onderzoek van 
doen hadden. 

3.2.6 Onderzoek op Internet 

Er is ook onderzoek verricht naar de handel in dopinggeduide middelen 
op en via Internet8

. In een aparte paragraaf wordt verslag gedaan van dit 
deelonderzoek. De reden voor dit deelonderzoek was tweeledig. Enerzijds 
bleek dit veld van onderzoek veelomvattend, aangezien er sprake bleek te 
zijn van een uitgebreid netwerk van handelaren en allerhande bedrijven, 
die via Internet dopinggeduide middelen verkopen. Anderzijds was ondui
delijk in hoeverre Internet in Nederland een rol speelt - d.w.z. hoeveel 
Nederlandse gebruikers hun middelen via dit net betrekken. Daarom 
werd hier gekozen voor een deelonderzoek, waarin een onderzoeker 
naging of het mogelijk was via Internet dopinggeduide middelen te ver-

8. Dit werd mede ingegeven door de berichten over de verkrijgbaarheid van medicijnen via 
Internet. Op 19 juni 1997 meldde Veronica-Teletext, dat minister Borst de vrije verkoop van 
deze medicijnen wilde verbieden, en met de verschillende 'Internetproviders' daartoe wilde 
overleggen. 
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krijgen. Daarbij werd geprobeerd een indruk te krijgen van de werkwijze 
van de handelaren en het aantal kanalen waarlangs via het net dergelijke 
middelen te verkrijgen zijn. 

3.3 Verwerking van de gegevens 

De verworven informatie was dikwijls fragmentarisch. Bij vrijwel geen 
van de 86 gesprekspartners bleek een 'totaalbeeld' te bestaan. Opsporing
sambtenaren hadden bijvoorbeeld voornamelijk kennis van de grote han
delaren, niet van de vele kleine handelaren die in het Nederlandse 
sportschoolcircuit actief zijn. Handelaren, die bereid waren te praten, wil
den wel over hun eigen zaken spreken, maar niet over die van hun col
lega's. Gebruikers, sportschoolhouders en andere sleutelpersonen in het 
sportschoolcircuit hadden dikwijls een encyclopedische kennis van het 
reilen en zeilen van het dopingmilieu in hun naaste omgeving, maar wis
ten weinig tot niets van wat zich daarbuiten afspeelde. Alle respondenten 
waren nu eenmaal gebonden aan hun eigen invalshoek. Wat zij in 
gesprekken aandroegen, kon het beste worden beschouwd als steentjes, 
die nog moesten worden gerangschikt tot een mozaïek9

• Dat mozaïek is 
uiteindelijk dit rapport ge'worden. Omwille van de betrouwbaarheid is 
echter bij elke uitspraak of bewering aangegeven uit welk soort bron die 
afkomstig is. Waar verschillende respondenten tegenstrijdige uitspraken 
deden, is dat vermeld. In geval van de 'cases'10

, waarin bijvoorbeeld dieper 
op een voorval, persoon of preparaat wordt ingegaan, wordt gebruik 
gemaakt van notatie, waaruit valt op te maken wat voor respondent hier 
aan het woord is. Aan de hand van aanduidingen als RG (gebruiker), RH 
(handelaar), RS (sleutelfiguur) en RO (opsporingsbeambte) kan de lezer 
opmaken uit welke bron de informatie afkomstig is. 

9. Eén steentje kwam overigens niet in aanmerking om deel uit te maken van dit mozaïek. 
Het betrof hier een respondent uit het sportschoolcircuit, wiens uitspraken niet bleken te 
zijn ingegeven door de werkelijkheid. 
10. Deze cases zijn overigens geanonimiseerd. Omwillle van de leesbaarheid zijn niet-rele
vante details, zoals namen, op enkele plaatsen gefingeerd. 
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4 Dopinggeduide 
middelen 

4.1 Inleiding 

Anders dan recreatieve drugs zijn de meeste dopinggeduide middelen 
medicijnen. Met dien verstande, dat deze middelen voor dopingdoeleinden 
doorgaans in hogere doseringen en/of in andere combinaties worden 
gebruikt, dan in de medische wereld gangbaar is. In dit hoofdstuk wordt 
behandeld welke middelen, op welke wijze en met welk oogmerk, in het 
sportschoolcircuit gebruikt worden. Er is niet gestreefd naar volledigheid. 
Een volledig exposé omtrent deze middelen, hun geschiedenis, gebruiks
wijze, effecten en bijwerkingen gaat voorbij aan de strekking van dit rap
port. Daarom is het onderstaande kort gehouden. Voor wat betreft enige 
medische informatie omtrent de behandelde middelen wordt verwezen 
naar de bijlagen. Om dezelfde reden wordt hier dan ook niet ingegaan op 
dopinggeduide middelen, zoals erythropoietine (EPO), die niet worden 
gebruikt binnen de cosmetische (kracht) sport. 

In 4.2 wordt ingegaan op de meest gebruikte soort dopingmiddelen: de 
anabole steroïden. Anabole steroïden zijn tot op de dag van vandaag de 
meest populaire en effectieve dopingmiddelen waarmee spiermassa en 
kracht opgebouwd kunnen worden. In 4.3 worden de middelen behandeld, 
die worden gebruikt om de bijverschijnselen van anabole steroïden te 
bestrijden, zoals de 'opstarters' en anti-oestrogenen. In 4.4 wordt aan
dacht besteed aan de middelen die worden gebruikt om lichaamsvet af te 
breken, zoals schildklierhormonen, afslankmiddelen op amfetamine-basis 
en clenbuterol. In 4.5 worden groeihormoon en insuline behandeld, die 
meestal worden gebruikt om de effecten van anabole steroïden te verster
ken. In 4.6 wordt aandacht besteed aan enkele andere preparaten die 
eveneens in het sportschoolcircuit gebruikt worden. In 4. 7 wordt de 
inhoud van het hoofdstuk samengevat. 

4.2 Anabole androgene steroïden 

Anabole androgene steroïden (AAS) worden meestal 'anabolen', 'steroïden' 
of'anabole steroïden' genoemd. AAS zijn synthetisch vervaardigde varian
ten op het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Vrijwel alle AAS zijn 
ontwikkeld en op de markt gekomen in de late jaren vijftig en zestig. Hoe
wel AAS in de geneeskunde sinds de jaren zeventig steeds minder worden 
gebruikt\ zijn deze middelen in de sport onverminderd populair. 

1. In de medische wetenschap werden anabole steroïden aanvankelijk vooral gebruikt als 
een breed inzetbaar versterkend middel, dat bijvoorbeeld werd toegediend indien patiënten 
ernstig verzwakt waren, oflangdurige operaties moesten ondergaan. Tevens werd het 
gebruikt bij patiënten die leden aan een bepaalde vorm van bloedarmoede. De eerste toepas
singswijze is in de loop der jaren echter steeds minder noodzakelijk geworden door verbete
ringen binnen de chirurgie, terwijl in veel gevallen de tweede toepassingswijze vervangen is 
door het toedienen van EPO. 
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Uitspraak: De redacteur van Fysiek 

'De reden voor Fysiek om Hans Kroon te interviewen over clean trainen, 
voeding, motivatie en misbruik van steroïden is, dat hij het levende bewijs 
is dat je met hard en verstandig trainen en schone voeding op de lange 
termijn een imposante fysiek kunt opbouwen zonder de heilloze weg van de 
spierversterkende middelen in te slaan. 

Hij is de laatste om te beweren dat je zonder doping net zo groot en hard 
kan worden als een turbogestuurde bodybuilder, maar dat er clean heel 
veel kan worden bereikt, daar wil hij maar al te graag van getuigen. 
Omdat gebruik van anabole steroïden onder wedstrijdbodybuilders en 
zelfs recreatieve wijd verspreid is ( ... ) zijn goede voorbeelden zo dun 
gezaaid dat je er soms gewoon moedeloos van wordt. Mijn schatting - en ik 
heb in 14 jaar trainen en schrijven over bodybuilding al heel wat heren de 
revue zien passeren - is dat meer dan 90% van de knapen die er echt als een 
bodybuilder uitzien spierversterkende middelen (heeft) gebruikt. Dat 
betekent in de praktijk dat gebruikers het voorbeeld zijn voor mensen die 
gaan trainen om een beetje fysiek te ontwikkelen. Na de eerste paar jaar 
training komt dan onvermijdelijk het moment dat men op de tweesprong 
meent te staan van al dan niet gebruiken.' 

Ontleend aan: Hans Wassink, 'Hans Kroon - een schone bodybuilder 
spreekt zich uit', Fysiek nr. 4, februari/ maart 1997, blz. 39. 

AAS kunnen het rendement van de training aanzienlijk verhogen. Ze 
kunnen zorgen voor een versnelde opbouw van spiermassa en kracht. Ter 
illustratie: een mannelijke bodybuilder met een gemiddelde aanleg kan, 
volgens experts in 'natural bodybuilding', jaarlijks één tot twee kilo aan 
spiermassa winnen2

• Tijdens het toedienen van AAS tijdens een bepaalde 
periode (meestal zes tot tien weken) die 'kuur' wordt genoemd, kan een 
gewichttoename bereikt worden van soms wel meer dan 10 kilo3

• Niet 
alles wat gewonnen wordt, is spierweefsel. Een kuur levert doorgaans 3-5 
kg extra Vet Vrije Massa (VVM = lichaamsgewicht - vetmassa) op4. 

De effecten van AAS kunnen worden onderverdeel in twee groepen: ener
zijds de gewenste 'anabole', spieropbouwende effecten, anderzijds de 
'androgene', grotendeels ongewenste 'vermannelijkende' effecten. In de 
hoop de gewenste anabole effecten te scheiden van de ongewenste andro
gene, heeft men verschillende soorten AAS ontwikkeld. AAS kunnen dan 
ook gerangschikt worden op een spectrum van 'milde preparaten' tot 
'agressieve preparaten'. Milde preparaten - zoals-bijvoorbeeld nandrolon 
decanoaat, meestal 'Deca' genoemd, of oxandrolon, beter bekend als 
Anavar of Oxandrin - hebben een overwegend anabole, spieropbouwende, 
werking. Hierbij moet bedacht worden, dat ook het gebruik van de milde 
preparaten niet zonder risico's is. Ook het gebruik van 'Deca' en 'Anavar' 
kan leiden tot vermannelijking, en gaat gepaard met de bovengenoemde 
risico's - zij het in mindere mate dan dat bij het gebruik van de agressieve 
preparaten het geval is. Agressieve preparaten - zoals methandienone of 
Dianabol, of oxymetholone of Anadrol - hebben doorgaans een sterke 
androgene, vermannelijkende werking. Helaas is de anabole werking van 
deze gevaarlijker preparaten doorgaans sterker dan die van de milde pre
paraten, waardoor ze zich in een onverminderde populariteit kunnen ver
heugen. Tijdens een acht weken durende kuur, die geheel uit milde AAS 

2. Bijvoorbeeld: Hans Kroon in de Volkskrant, 7-5-1997. 
3. Hartgens 1997, 17. 
4. Hartgens 1997, 18. 
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bestaat, wint men volgens gebruikers hooguit enkele kilo's. Indien men 
echter zijn toevlucht neemt tot de agressieve preparaten, kan een winst 
geboekt worden die daar een veelvoud van is. 

Het aantal AAS-preparaten dat in het dopingcircuit te verkrijgen is, loopt 
in de tientallen. Van elk preparaat zijn ondertussen weer tal van verschil
lende versies in omloop, afkomstig van verschillende fabrikanten, in ver
schillende doseringen. Sommige preparaten moeten geïnjecteerd worden, 
terwijl andere geslikt kunnen worden. 

Tijdens 'zeer bescheiden' kuren wordt veelal volstaan met enkele honder
den milligrammen van een relatief milde anabole steroïde. Dergelijke 
kuren komen in de praktijk echter nauwelijks meer voor. Meestal worden 
er meerdere AAS per kuur gebruikt, en liggen de doseringen hoger. De 
prijzen van een kuur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het soort 
middelen. Een relatieflaag gedoseerde kuur met een goedkoop middel 
kost enkele honderden guldens. De prijs van een hoog gedoseerde kuur 
met goedkope middelen kan oplopen tot meer dan duizend gulden. Hoog 
gedoseerde kuren met dure middelen kosten enkele duizenden guldens. 
Ambitieuze atleten kuren niet zelden non-stop, min of meer zonder perio
des waarin zij geen AAS nemen. In bepaalde gevallen worden dan zeer 
hoge doseringen gebruikt, waarbij gedacht moet worden aan meervouden 
van de doseringen die hierboven vermeld staan. Dan wordt er gesproken 
van mega-doseringen. 

Uit het onderzoek van De Boer e.a. blijkt dat bij 56% van de dopinggebrui
kers het gebruik beperkt blijft tot anabole steroïden5

• Hoewel er sinds de 
late jaren zeventig meer andersoortige dopinggeduide middelen op de 
markt zijn gekomen, is de populariteit van de anabole steroïden hierdoor 
niet verminderd. Al deze nieuwe middelen worden namelijk vrijwel altijd 
- uitgezonderd de afslankmiddelen om amfetamine-basis en in licht min
dere mate clenbuterol - in combinatie met anabole steroïden gebruikt. Uit 
het onderzoek van Vogels e.a. bleek hetzelfde. Anabole steroïden waren 
niet alleen het meest gebruikte middel, maar ook dikwijls het enige mid
del dat men gebruikte6. 

4.3 Middelen om de bijwerkingen van anabole 
steroïden te onderdrukken 

AAS kunnen, zeker als ze langdurig en/of in hoge doseringen worden 
gebruikt, tal van ongewenste nevenwerkingen veroorzaken. Er is een 
aantal preparaten in het sportschoolcircuit verkrijgbaar, waarmee men 
die nevenwerkingen tracht te bestrijden. 

4.3.1 'Opstarters' 

Tijdens een kuur wordt de natuurlijke productie van testosteron onder
drukt. Als de toediening van synthetische hormonen stopt, kan het 
lichaam meerdere maanden nodig hebben om de natuurlijke hormoonpro
ductie te herstellen. De tijd na een kuur wordt door gebruikers doorgaans 
als een malaise ervaren. De gewonnen spiermassa en kracht verdwijnen 
grotendeels of zelfs volledig, er treden gevoelens van depressie op, de 
libido neemt af en de weerstand tegen infectieziekten is verminderd. Er 
wordt een aantal preparaten verhandeld, waarvan geloofd wordt dat ze 
het herstel van de endogene hormoonproductie, na afloop van een kuur, 

5. De Boer e.a. 1996, 40. 
6. Vogels e.a. 1994, 76 e.v. 
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bevorderen. In de geneeskunde worden deze preparaten gebruikt in de 
behandeling van onvruchtbaarheid. Het door 'chemische atleten' meest 
gebruikte preparaat in deze categorie is Humaan Chorion Gonadotrofine 
(HCG), of Pregnyl. Pregnyl bevat een stof die in staat is gedurende enkele 
weken de hormoonproductie op .te voeren. Een andere 'opstarter' is Clomi
feencitraat of Clomid. HCG en Clomid worden doorgaans de eerste twee 
tot vier weken na een kuur, of al tijdens de laatste weken ervan gebruikt. 
Een 'pregnylkuur' kost, afhankelijk van de dosering en duur, meerdere 
tientallen tot enkele honderden guldens. 

In de door Universiteit Utrecht en NeCeDo onderzochte populatie had 
ongeveer 25% van de dopinggebruikers ervaring met Pregnyl. Het percen
tage dat Clomid had gebruikt, was aanmerkelijk lager en bedroeg enkele 
procenten 7. 

4.3.2 Anti-oestrogenen 

Vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen zijn in chemisch opzicht 
zeer nauw aan elkaar verwant. Mannelijk geslachtshormoon - in de vorm 
van lichaamseigen testosteron of AAS - kan onder bepaalde omstandighe
den worden omgezet in vrouwelijk geslachtshormoon. Depressies, borst
vorming (gynaecomastie), impotentie en 'opvliegers' behoren tot de 
mogelijke gevolgen. Op de zwarte markt zijn een aantal preparaten ver
krijgbaar, waarvan men verondersteld dat ze de bijwerkingen kunnen 
verminderen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een preparaat 
als mesterolone of Proviron. Mesterolone verhindert de omvorming van 
anabole steroïden in vrouwelijke hormonen. Een ander veel gebruikt pre
paraat is tamoxifen, ofNolvadex. Zowel Proviron als Nolvadex worden 
veelal tijdens een kuur gebruikt. Volgens het onderzoek van de Universi
teit Utrecht en het NeCeDo bedroeg het percentage gebruikers dat erva
ring had met Proviron iets minder dan 20%8

• Voor wat betreft Nolvadex 
bedroeg het percentage ongeveer 7%. 

4.3.3 Diuretica 

Tijdens kuren met de agressiever anabole steroïden houdt het lichaam 
grote hoeveelheden vocht vast. Door diuretica te gebruiken, kan dit vocht 
worden afgevoerd. Onder de meest gebruikte diuretica bevinden zich pre
paraten als furosemide of Lasix en spironolacton of Aldactone. Tot in de 
jaren tachtig werden diuretica eigenlijk alleen gebruikt tijdens de wed
strijdvoorbereiding. (Een gedeelte van het vocht bevindt zich rond de ske
letspieren, waardoor de musculatuur zacht en kneedbaar overkomt.) 
Recentelijk komen er echter berichten uit het sportschoolcircuit, waaruit 
blijkt dat diuretica ook gebruikt worden tijdens agressieve anabolenkuren 
waarbij de hoeveelheid vocht hoog oploopt. Het aantal gebruikers dat vol
gens het onderzoek van de Universiteit Utrecht en het NeCeDo van diure
tica gebruik heeft gemaakt, bedraagt enkele procenten. 

4.4 Afslankmiddelen 

Afslankmiddelen worden gebruikt om de vetverbranding te stimuleren. 
Hoewel er verschillende soorten middelen in omloop zijn, berusten ze alle
maal op ongeveer hetzelfde principe: ze verhogen de lichaamstempera
tuur, waardoor er meer calorieën worden verbrand, en onderdrukken de 
eetlust. 

7. De Boer e.a. 1996, 40. 
8. Het is niet duidelijk, of men dit middel als anti-oestrogeen had gebruikt of als anabool 
middel. 
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4.4.1 Amfetamine-derivaten 
In de jaren 60 en 70 kregen voornamelijk vrouwen door artsen amfetami
nen voorgeschreven om gewichtsverlies te bewerkstelligen. Toen eind 
jaren 70 bleek dat amfetaminen geestelijke stoornissen in de hand kon
den werken en psychisch verslavend waren, schreven de meeste artsen 
deze stoffen niet langer voor. Eind jaren 70 en in de vroege jaren 80 wer
den er echter varianten op deze amfetaminen ontwikkeld, die milder 
waren dan de eerder gebruikte middelen9

• Fenfluramine (Pondimin, Pon
deral), dexfenfluramine (Redux), fentermine (Ionamin, Fastin) werden 
niet alleen door artsen voorgeschreven, maar circuleerden ook in aanzien
lijke hoeveelheden op de zwarte markt10

• Aanvankelijk vonden deze amfe
tamine-derivaten binnen het sportschoolcircuit voornamelijk aftrek bij 
bodybuilders. Later werden deze middelen ook populair onder vrouwelijke 
sporters, die niet tot de bodybuilders gerekend kunnen worden en hun 
lichamen wilden laten beantwoorden aan het gangbare lichaamsideaal11

• 

Uitspraak: Gebruikster van lsomeride 

'Ik ben 1,61 meter lang en woog 53 kilo. Ik kreeg de kilo's er niet af en las 
in de Privé over Isomeride. Bij de huisarts heb ik erom gevraagd. In totaal 
deed ik drie kuren. De pillen werkten prima: ik had minder eetlust en 
verloor een pond tot een kilo per week. Bij 49 kilo stopte ik. Last van 
bijwerkingen kreeg ik wel, vooral de eerste weken: een droge mond, droge 
ogen, ik werd duizelig, suf en prikkelbaar. Autorijden ging niet mee,: In 
mijn omgeving merkten ze wel dat ik veranderde. Ik hoorde een paar keer: 
'Slik je weer afslankpillen?' 

Ontleend aan: Cécile Narinx, 'Afslanken met pillen' in Santé n1: 7,juli 
1997. 

De twee populairste preparaten zijn Ionamin (fentermine) en Ponderal 
(fenfluramine). Deze preparaten worden, anders dan alle andere midde
len die in dit hoofdstuk vermeld worden, de laatste jaren ook buiten het 
circuit van reguliere en cosmetische sporters gebruikt12

• Daarbij moet 
voornamelijk gedacht worden aan vrouwen, die tobben met een vermeend 
overgewicht. Volgens insiders zijn er al gevallen, waarin handelaren deze 
middelen via koffie- en theehuizen afzetten. Het gewichtsverlies door deze 
preparaten te gebruiken kan oplopen tot meerdere kilo's per week. 
Afslankmiddelen worden in 'kuren' van enkele maanden gebruikt. Door
gaans wordt er dagelijks een tablet geslikt. Een tablet kost tussen de 
f2,50 en f4,50. 

Het percentage gebruikers dat ervaring heeft met deze middelen, bedroeg 
in het onderzoek van De Boer e.a. iets minder dan 8%. Hierbij moet echter 
bedacht worden, dat het gros van de gebruikers van deze middelen zich 
niet meer bevindt binnen de kringen van de hardcore bodybuilders - en 
misschien zelfs niet meer binnen de groep van sportschoolbezoekers. 

4.4.2 Clenbuterol 

Clenbuterol is zijdelings verwant aan de amfetamine-derivaten die hier
boven behandeld worden. Clenbuterol wordt soms in de veehouderij-(ille
gaal) gebruikt om de kwaliteit van het vlees van kalveren te verhogen. 
Indien het dier nog niet volgroeid is, zorgt clenbuterol voor een afname 

9. Flex Magazine, February 1997, 179-194. 
10. Volkskrant, 7-5-1997, Santé nr. 7, juli 1997. 
11. Bijvoorbeeld: Vrij Nederland, 9-8-1997. 
12. Bijvoorbeeld: Algemeen Dagblad, 13 september 1997 
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van het vetweefsel en een toename van het spierweefsel. Vanwege deze 
eigenschappen is clenbuterol een zeer populair preparaat onder bodybuil
ders geworden. Hoewel niet met volledige zekerheid kan worden vastge
steld, dat clenbuterol bij volwassenen bijdraagt aan de spiergroei, staan 
de vetverbrandende eigenschappen van clenbuterol volgens gebruikers, 
insiders en dopinggoeroes buiten kijf13

• Het middel zorgt voor een 'harde' 
fysiek. Clenbuterol wordt eveneens gebruikt in 'kuren', die enkele weken 
tot meerdere maanden kunnen duren. In sommige gevallen gebruiken 
cosmetische sporters continu clenbuterol. In weer andere gevallen 
gebruikt men clenbuterol in de perioden tussen de kuren met anabole ste
roïden. 

Uitspraak: De bodybuilder' 

Eerst had ik dan anabolen gebruikt. Testo's. Iedereen bij ons zweert dan bij 
testo's. Dat het zulk geweldig spul is, en dat je er zo goed van groeit. Ja, 
groeien doe je. Maar je wordt er zo vet van als een aal. Toen dacht ik: die 
rommel neem ik niet mee,: Ik ben toen clenbuterol gaan gebruiken. Daar 
word je droog van, zeiden ze. Eerst nam ik dan twee pilletjes op een dag. 
En wat word je daar hard van, zeg! En sterk ... Ik ben nou sterker dan 
tijdens m'n kuu,: Nu zit ik er al een paar maanden op. Steeds heb ik er wat 
bijgedaan. Als je merkt dat het niet meer werkt dan moet je er wat bijdoen, 
zeiden ze. En dat heb ik gedaan. Nu zit ik al op tien per dag. En het gaat 
nog steeds goed. Alleen het slapen. Dat gaat slecht.' 

Het gebruik van clenbuterol heeft onder sporters - en met name onder 
cosmetische sporters - sinds de vroege jaren negentig een hoge vlucht 
genomen. Waarschijnlijk is dit in de hand gewerkt door de geringe kosten: 
voor een gemiddelde gebruiker nog geen gulden per dag. Volgens bepaalde 
insiders gebruikt in Nederland slechts ongeveer 10% van de dopingge
bruikers clenbuterol. Anderen schatten het percentage beduidend hoger 
in, en spreken in termen van 'meer dan de helft' of 'bijna iedereen'. In de 
door het NeCeDo en de Universiteit Utrecht onderzochte gebruikerspopu
latie had 17% van de respondenten ervaring met clenbuteroP4

• In het 
onderzoek onder jonge sportschoolbezoekers was sprake van 23%, en was 
clenbuterol na anabole steroïden het meest gebruikte middeP5

• 

4.4.3 Schildklierhormonen 

Schildklierhormonen worden al sinds de jaren zeventig in de cosmetische 
sport gebruikt, voornamelijk door bodybuilders die meedoen aan wedstrij
den 16. De meest gebruikte preparaten zijn Triacana, Cytomel en Synth
roid. Deze middelen lijken gedeeltelijk te zijn vervangen door de 
afslankmiddelen op amfetamine-basis en clenbuterol. 

Uitspraak: De bodybuilder 

'Triacana ken ik. Heb ik wel eens gebruikt. Ik was te vet, en er moest 
gewicht af Wat dat betreft werkte het goed. De kilo's vlogen eraf, en ik kon 
er goed bij trainen. Ik werd zelfs iets sterker. Goed spul, zou je denken. 
Maar voor de rest ... Ik kreeg problemen met slapen. Ik lag soms nachten 

13. Bijvoorbeeld: 'Clenbuterol - Das Mittel der Zukunft' van Manfred Bachmann, 1993. In 
deze undergroundpublikatie wordt hoog opgegeven over de kwaliteiten van clenbuterol. 
14. De Boer e.a. 1996. 
15. Vogels e.a. 1994. 
16. Harry de Jonge in 'Goochelen met de schildklier', Fysiek nr. 7, augustus/september 1997, 
blz. 28. 
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achter elkaar wakker. Overdag was ik hyper. En op een gegeven moment 
dacht ik: nou stop ik ermee. Anders ga ik eraan onderdoor.' 

In de door de Universiteit Utrecht en het NeCeDo onderzochte gebrui
kerspopulatie bedroeg het aandeel van de cosmetische sporters, dat erva
ring had met deze preparaten, enkele procenten. 

4.5 Middelen, die de werking van anabole 
steroïden versterken 

In deze paragraaf komen enkele, relatief nieuwe middelen aan de orde, 
die vrijwel altijd gebruikt worden tijdens kuren van anabole steroïden. 

4.5.1 Groeihormoon 

In de late jaren zeventig werd voor het eerste gerept van het gebruik van 
groeihormoon in de sport. Mits gecombineerd met anabole steroïden 
levert het volgens gebruikers en insiders een aanzienlijke winst in spier
massa 17 op. Het gebruik van groeihormoon zorgde in de sport voor een 
'chemische revolutie'. 

Citaat: De redacteur van 'Fysiek' 

'Het goochelen met anabole en androgene steroïden vormde tot het begin 
van de jaren tachtig het belangrijkste wapen van de bodybuilder. 
Halverwege de jaren tachtig kwam daar het groeihormoon bij. Voor velen 
was de spectaculaire vooruitgang die Lee Haney van 1983 op 1984 - zijn 
eerste Mr. Olympia overwinning - wist te boeken de overgang naar een 
nieuw tijdperk - het hGH-tijdperk; uiteraard werden daarnaast ook nog 
androgene/ anabole steroïden gebruikt. 

Hans Wassink in: 'Stacken en Snacken - Een greep in het medicijnkastje 
van deproftoppers', Fysiek nr. 3, december 1996/januari 1997, blz. 41. 

Aanvankelijk werd er in de geneeskunde en in de sport gebruik gemaakt 
van biologisch gewonnen groeihormoon, dat werd verkregen uit mense
lijke stoffelijke resten. Toen medio jaren tachtig bleek, dat hierdoor de 
ziekte van Creutzfeldt-Jakob kon worden overgedragen, werd in de 
geneeskunde overgeschakeld op de inmiddels ontwikkelde synthetische 
varianten van dit hormoon. De biologisch gewonnen groeihormoonprepa
raten worden in het sportschoolcircuit echter nog steeds gebruikt. Ver
moed wordt, dat in bepaalde gevallen biologisch gewonnen groeihormoon 
als synthetisch groeihormoon verkocht wordt18

• De belangrijkste reden 
voor de blijvende populariteit van biologisch gewonnen groeihormoon is 
het dramatische prijsverschil met de synthetische versies. Een ampul van 
vier Internationale Eenheden (IE) biologisch gewonnen groeihormoon 
kost, volgens handelaren en opsporingsambtenaren, tussen de f 10 tot 
f40, terwijl een ampul synthetisch groeihormoon van vier IE bijna f200 
kost. 

17. In het sportschoolcircuit wordt overigens ook verteld, dat volwassen gebruikers van 
groeihormoon enkele centimeters in lengte kunnen groeien. Het betreft hier uiteraard dik
wijls zeer hoge doseringen, en het gebruik van groeihormoon wordt vrijwel altijd gecombi
neerd met anabole steroïden, en in toenemende mate ook met insuline. 
18. Bijvoorbeeld: Van der Zon 1997, 72 - 74. 
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Groeihormoon wordt toegediend in 'kuren' die enkele weken tot enkele 
maanden kunnen duren 19

• Een dergelijke kuur kost, exclusief andere mid
delen, tussen de paar duizend en enkele tienduizenden guldens - indien 
men zich tenminste bedient van synthetisch groeihormoon. 

Uitspraak: De bodybuilder 

'Ik zat op groeihormoon, maar ik ben er mee gestopt. Waarom? Weetje hoe 
je dat moet injecteren? Inje arm. Inje ader! Je zit dan als een vieze junk 
met een riem om je arm om de aderen op te laten komen! En dat dan elke 
dag. Wat zeg ik? Een paar keer per dag. En dan zitje in een donker hoekje 
met de spuit en dan denk je bij je eigen: dit gaat met toch net iets te ver ... ' 

Eind jaren tachtig kwamen de groeihormoonpreparaten binnen bereik 
van de amateurs binnen de sport. Volgens insiders gebruikt anno 1997 in 
Nederland ondertussen 10% van de hardcore bodybuilders groeihormoon. 
Het schaarse onderzoeksmateriaal lijkt hun beweringen te bevestigen. In 
de door De Boer e.a. onderzochte populatie was sprake van enkele procen
ten. Uit het onderzoek van Vogels e.a. bleek, dat vijf van de 21 gebruikers 
ervaring had met groeihormoon. 

4.5.2 Insuline 

In de sport wordt insuline meestal gebruikt in combinatie met groeihor
moon en anabole steroïden. Het gebruik van insuline bleef in de late jaren 
tachtig beperkt tot de kringen van de internationale topsport. De eerste 
experimenten met insuline binnen de sport vonden, volgens verschillende 
insiders, al plaats in de vroege jaren tachtig. 

Uitspraak: Bodybuilder Mike Christian in 'Joe Weider's Flex Magazine' 

'Somebody told me the dosage to take, and I taak it in a regular syringe, 
and they meant it to be in an insulin syringe. I almost died. ( ... ) No, I 
didn't go to the hospital, But I felt like I was going to die. I was jittery. I 
couldn't sit still. I had to walk around. I had to eat corn flakes and candy 
every three minutes. When I would eat something, it was okay fora while, 
sa I thought it would go away. I couldn't go three minutes without eating 
something. I did that for six hours straight all night long. I was eating 
everything; I cleaned out the whole refrigerat01: I cleaned out the candy 
machine at work'. 

Ontleend aan: The Iron Warrior - Interview by Jim Schmaltz. In: Flex 
Magazine, October 1996, blz. 158 / 159. 

In de jaren negentig vond het gebruik echter ook ingang in kringen van 
nationale atleten binnen de bodybuilding. Insiders berichten dat insuline 
inmiddels door een deel van de Nederlandse A- en B-atleten binnen de 
bodybuilding wordt gebruikt. Uit het buitenland komen berichten, dat het 
insuline-gebruik zich daar al heeft uitgebreid tot de recreatieve sporters 
en fitness-fanaten20

• 

19. Van bepaalde elite bodybuilders is bekend dat zij non-stop groeihormoon gebruiken. 
20. Bijvoorbeeld: Willey 1997; Dawson 1997, 259. Er zijn overigens in het buitenland ook 
gevallen beschreven, waarin insuline als enig dopingmiddel werd gebruikt. 
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4.5.3 Insuline-achtige Groei Faktor - 1 

De medische toepassingen van IGF-1 zijn nog onduidelijk, aangezien IGF-
1 een experimenteel middel is. De synthetische versies van IGF-1 worden 
echter al verhandeld in het sportschoolcircuit21. Een 'kuur' kost, exclusief 
groeihormoon, anabole steroïden en eventueel insuline enkele tienduizen
den guldens. Ook in Nederland wordt volgens insiders door enkele tiental
len sporters IGF-1 gebruikt. Recentelijk komen er berichten uit het 
dopingcircuit, waaruit blijkt dat de effectiviteit van IGF-1 sterk tegen
valt22. 

4.6 Overige middelen 

Met name in de VS wordt in de sport veel geëxperimenteerd met andere 
preparaten dan de bovengenoemde. Het gaat dan voornamelijk om medi
cijnen die (nog) niet op de dopinglijst van de sportorganisaties staan, of 
waarop de jacht door opsporende instanties nog niet is geopend. Hierbij 
moet gedacht worden aan smartdrugs, zoals Hydergine en Piracetam, die 
de kwaliteit van de training zouden verbeteren, of een heel scala van stof
fen, die de afgifte van testosteron (Bijvoorbeeld cyclofenil ofFertadur) of 
groeihormoon (bijvoorbeeld levedopa of L-Dopa) zouden bevorderen. In 
Nederland worden dergelijke middelen over het geheel genomen echter 
vrijwel niet gebruikt. 

Uitspraak: De handelaar 

'Als het om zulke middelen gaat, moet je je altijd afvragen: waar komen die 
verhalen vandaan? Precies. Uit Amerika. En in Amerika zijn ze allemaal 
gek. Dat zit in de cultuur van dat land. Als in Amerika de één of andere zot 
opstaat die gaat brullen dat iets werkt, dan lopen meteen hele 
volksstammen naar de apotheek of de dealer om die troep te gaan 
gebruiken. Hier in Nederland is de mentaliteit veel nuchterde1: Hier 
moeten ze eerst zeker weten of iets werkt voordat ze d'r aan beginnen ... ' 

Middelen waarvan vaststaat dat ze in Nederland door sporters gebruikt 
worden, zijn testosteron-precursors als DHEA enAndrostenedione23, de 
smartdrug GHB24 en de injecteerbare olie Synthol. Over de schaal waarop 
deze middelen gebruikt worden, is echter weinig met zekerheid te zeggen. 
De eerste twee genoemde middelen zijn in het recente verleden echter wel 
meerdere malen door de Inspectie Gezondheidszorg in beslag genomen. In 
het geval van GHB betrof het zeer grote hoeveelheden. Het Trimbos-insti
tuut meldt overigens enkele malen gecontacteerd te zijn, in verband met 
bodybuilders, die door het gebruik van GHB in coma waren geraakt. Het 
middel was hen op de sportschool aangeprezen als 'supplement' en 'alter
natief voor doping'. 

Eind 1997 raakte het middel Synthol in opspraak, toen in enkele interna
tionaal verkochte bodybuildingtijdschriften paginagrote artikelen over dit 
middel verschenen25. Synthol is een injecteerbare olie, die in de spieren 

21. Bijvoorbeeld: Asahi Shimbun, 31-10-1997. 
22. Op het Internet wordt bijvoorbeeld in sectie 12 van de 'Fast Answers and Questions' 
(FAQ) van de 'newsgroup' misc.fitness.weights over IGF-1 vermeld: 'Word has it that those 
who have used IGF-1 are dissatisfied with the results'. (http://www.imp.mtu.edu/-babucher/ 
faq/faq12.html) 
23. Deze middelen zouden de afgifte van het mannelijk geslachtshormoon testosteron bevor
deren. 
24. GHB zou de afgifte van groeihormoon bevorderen. 
25. Bijvoorbeeld MuscleMag, January 1998. 
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moeten worden ingespoten waardoor ze in volume toenemen. Bepaalde 
insiders vertellen, dat het gebruik van Synthol in het internationale en 
nationale wedstrijdcircuit om zich heen grijpt, en menen dat het niet lang 
zal duren voordat ook recreatieve sporters zich aan dit preparaat zullen 
wagen26

• 

4. 7 Samenvatting 

Het dopingarsenaal van de sporters in het sportschool- en fitnesscircuit 
heeft zich in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. De meest gebruikte 
preparaten zijn nog steeds de anabole steroïden, die de effectiviteit van 
het trainen met gewichten bevorderen. Het gebruik van anabole steroïden 
kan gepaard gaan met een scala van middelen waarmee de bijwerkingen 
van de steroïden worden bestreden. Hierbij kan gedacht worden aan 
'opstarters', aan anti-oestrogenen of diuretica. Daarnaast is er sprake van 
een reeks middelen, waarmee onderhuids lichaamsvet kan worden verwij
derd. Hierbij moet gedacht worden aan afslankmiddelen op amfetamine
basis, clenbuterol en schildklierhormonen. Ook worden er middelen 
gebruikt, die de werking van de anabole steroïden ondersteunen. Hierbij 
kan gedacht worden aan groeihormoon, insuline en IGF-1. Tenslotte is er 
- in beperkte mate - sprake van het gebruik van injecteerbare olie, de 
smartdrug GHB en 'testosteron-precursors'. 

26. Een indicatie voor de groeiende populariteit van Synthol is bijvoorbeeld het feit, dat de 
'Pump & Pose Oil' al is opgenomen in de 'prijslijsten' van dopinggeduide middelen, die op 
verschillende plaatsen op het Internet aangetroffen kunnen worden. (Bijvoorbeeld: 'Euro
pean Price List & Availability', http://www.members.tripod.com/-newguru/europeans
teroidscost.htm) Op dergelijke lijsten wordt de straatwaarde van verschillende 
dopinggeduide middelen weergegeven. Tevens wordt door diverse sleutelfiguren in de body
building verteld, dat bepaalde handelaren beweren dat 'het spul niet is aan te slepen'. 
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5 Gebruikers 

GEBRUIKERS 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de gebruikers van dopinggeduide middelen 
besproken. In 5.2 wordt kort ingegaan op de verschillen tussen het 
gebruik in de topsport en het gebruik op sportscholen en fitnesscentra. In 
5.3 wordt behandeld hoe sporters in sportscholen en fitnesscentra gebrui
kers van dopinggeduide middelen worden. Daarna wordt in 5.4 een typo
logie ontworpen waarin de gebruikers van dopinggeduide middelen 
buiten de topsport, kunnen worden ondergebracht. Per type gebruiker zal 
waar mogelijk worden aangegeven hoe het middelengebruik er ongeveer 
uitziet, in kwantitatief, kwalitatief en economisch opzicht. Ook zal nader 
worden ingegaan op de wijze waarop zij aan informatie komen omtrent 
doseringen, combinaties, werking en risico's van deze middelen, en op de 
gepercipieerde risico's. Tenslotte wordt in 5.5 wordt kort ingegaan op de 
tendensen in het gebruik, die in het sportschoolcircuit door diverse perso
nen gesignaleerd worden. In 5.6 wordt het voorafgaande samengevat. 

5.2 Gebruik in de topsport versus gebruik in het 
sportschoolcircuit 

Het dopinggebruik in de internationale reguliere topsport is, ondanks alle 
inspanningen, volgens insiders onverminderd hoog gebleven. In 1996 
schatte Raymond de Vries, voormalig Nederlands kampioen hoogspringen 
en internationaal manager van een aantal sportlieden, dat 'minstens 
tachtig procent van de atleten van wereldklasse verboden middelen 
gebruikt'1. In datzelfde jaar, tijdens de Olympische Spelen teAtlanta, trad 
dr. Michael Turner naar buiten, die jarenlang werkzaam was geweest als 
sportarts van het Britse atletiekteam2

• 

Naar zijn schatting was 75 procent van de beoefenaars van de power
sports (zoals bijvoorbeeld kogelstoten, speerwerpen, sprinten en gewicht
heffen) 'chemisch voorbereid'. Deze schattingen worden bevestigd door 
onafhankelijk onderzoek. De Canadese commissie, voorgezeten door 
Charles L. Dubin, die na het dopingschandaal rond Ben Johnson van 
overheidswege werd ingesteld om te achterhalen hoe het nu met het 
dopinggebruik van topatleten was gesteld, had al eerder geconcludeerd 
dat het percentage gebruikers in sporten waarbij fysieke kracht relevant 
is, ongeveer rond de 80 procent lag3

• 

Het gebruik van dopinggeduide middelen in het sportschoolcircuit onder
scheidt zich in grote lijnen van het gebruik binnen de topsport. Hoewel in 
dit rapport het gebruik binnen de topsport grotendeels buiten beschou
wing blijft, dient hier toch een vergelijking tussen beide soorten gebrui
kers gemaakt te worden - al zijn er aanwijzingen, dat het onderscheid 

l. In de HP/De Tijd van 12-7-1996. 
2. Arnhemse Courant, 18-7-1996, De Gelderlander 27-7-1996. 
3. Dubin 1990. 

47 



48 

tussen het gebruik in het sportschoolcircuit en in de topsport aan het ver
vagen is4

• 

Case: De (sub)topsporter (1) 

Vlak voordat hij enkele jaren geleden zijn sport de rug toekeerde, had hij 
op zijn gebied tot de 10 snelste mannen van Nederland behoord. Hij 
herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe hij tot de beslissing kwam 
om te stoppen met de sport. Hij had zijn kansen op successen afgewogen 
tegen de tijd, moeite en kosten die hij daarvoor zou moeten investeren, en 
besloten dat het goed was geweest. Zonder middelen kwam je op een 
bepaald punt gewoon niet verder - en op dat punt had hij gewoon geen 
wegen gezien om op een goede manier aan spullen te komen. Het had aan 
zijn coach gelegen. Zijn coach was een prima vent, maar een provinciaal, 
net als hijzelf, trouwens. Zijn coach had hem 'ontdekt' als talent toen hij 
met zijn sport begon, en samen waren ze verder gegaan. Zijn coach had 
geen toegang tot de circuits waar dat soort spullen verkrijgbaar waren, en 
dat had hij ook eerlijk gezegd. Toch had hij besloten samen met zijn coach 
verder te gaan. Ze konden het samen goed vinden, dus waarom niet? Het 
Nederlandse topcircuit was voor hen beiden nieuw geweest. Ze hadden er 
samen als een stel achterlijke boeren in dat wereldje rondgelopen, en dat 
schepte een band. 

Later had het hem opgebroken, als je dat woord mocht gebruiken. Hij had 
gewoon geen kans gehad zonder farmaceutische ondersteuning. Op 
wedstrijden sprak hij dan wel eens met zijn concurrenten - daarbuiten zag 
hij ze eigenlijk nooit - en bij die gelegenheden werd er veel over anabolen 
gesproken. Roddel,ja. Wie nam? Hoeveel? Wanneer? Over het eigen gebruik 
zweeg men meestal. Het ging vooral over anderen. Vooral als er weer een 
nieuwe ster aan het firmament was. Een meisje van 14 tot 15 jaa,; met een 
lichaam en een kracht die het gebruik van anabolica verrieden. Iedereen 
wist waar je het aan kon zien: de acne, de spieren, het haw; het gezicht, de 
ogen, de nagels, het gedrag'. 'Daar is er weer eentje', werd er dan gezegd. 

4. Het is (sport)artsen sinds 1995 verboden nog dopinggeduide middelen aan sporters voor te 
schrijven, indien daarvoor geen medische indicatie is. (Een aantal dopinggeduide middelen, 
zoals bijvoorbeeld een aantal anabole steroïden, is ook als medicijn geregistreerd.) Hoewel er 
tekenen zijn, dat niet alle betrokkenen deze regelgeving eerbiedigen, is hierdoor volgens ver
schillende bronnen een zekere toename van reguliere gebruikende sporters naar handelaren 
in het sportschoolcircuit ontstaan. Ook de Haarlemse huisarts Michiel Karsten heeft zich in 
deze zin uitgelaten. 'Er gaan doden vallen, dat staat voor mij vast. Alleen al in ons land 
gebruiken veel meer dan 35.000 sporters anabolen. Die zijn nu volledig aangewezen op de 
zwarte markt, met alle gevolgen van dien.' (In: De Telegraaf, 4-11-1996) Ook volgens insi
ders in het sportschoolcircuit en opsporingsambtenaren is er de laatste jaren een toename te 
constateren van topsporters die via dit circuit aan dopinggeduide middelen trachten te 
komen. Opsporingsambtenaren zeggen in bepaalde onderzoeken veelvuldig de namen van 
reguliere Nederlandse topsporters te hebben horen vallen. 'Ook sporters van wie je het hele
maal niet zou verwachten. In sporten die je helemaal niet met doping zou associëren'. 
Bepaalde handelaren maken daarnaast graag gebruik van het feit, dat zij reguliere topspor
ters tot hun clientèle kunnen rekenen. 'Het zegt toch wel iets over de betrouwbaarheid van 
je product'. In een aantal recente, in het buitenland verrichte studies naar het dopingge
bruik onder reguliere sporters, wordt deze tendens bevestigd. In een Amerikaans onderzoek 
naar het gebruik van recreatieve drugs en dopinggeduide middelen onder 'college student 
athletes', bleek dat van de 2,5% sporters die aangaven anabole steroïden gebruikt te hebben, 
slechts 6,0% deze middelen van 'sources within the athletic department' had weten t;e 
bemachtigen. Het betreft hier een onderzoek onder beoefenaars van football, basketball, 
atletiek en tennis. Men verkreeg deze middelen via andere sporters, vrienden en bekenden 
en handelaren. (Anderson e.a., 1993) Voor wat betreft de Nederlandse topsport geldt tevens, 
dat er volgens respondenten in het handelarencircuit sprake is van een uitwijken naar bui
tenlandse artsen, die deze sporters nog wel met dopinggeduide middelen begeleiden. 
5. Gebruikers van anabolica kunnen, volgens andere gebruikers, in bepaalde gevallen her
kend worden aan hevige acne, een abnormale spierontwikkeling, een vermannelijkt gezicht, 
met een typisch mannelijke patroon van het hoofdhaar ('inhammen' boven de slapen), een 
gele verkleuring van ogen (bij zeer hoge doseringen groen), gele nagels en agressief gedrag. 
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Case: De (sub)topsporter (2) 

'Hoe ver ben ik gekomen? Nationaal niveau. Als de camera de rij 
deelnemers voor de start afging, kwam ik wel eens even in beeld. Maar als 
het feest begon zoomden ze op de beteren in. Zo ver kwam ik. Om bij de 
allerbesten te komen heb je spul nodig. M'n coach zei dat tegen ons 
allemaal. Daar was hij heel eerlijk in. 'Ik noem geen namen', zei hij, 'maar 
de meesten van de lui waar jullie tegen uit moeten komen, gebruiken.' Hij 
wist het, omdat hij heel dik was met andere coaches. Hij kende ze van 
vroege,: 'Als je verder wilt, moet je aan spul gaan denken', zei hij tegen mij. 
'Het is geen schande, want iedereen doet het. Als je het niet doet, zul je het 
niet redden. Maar ook dat is geen schande. Ik heb net zoveel respect voor je 
als je het niet doet. Daarvoor hoef je het niet te doen. Je moet het voor jezelf 
doen.' 

De coach had besloten met de aannwning, dat indien de beslissing uitviel 
ten gunste van gebruik, ze dat via hem moesten spelen, en niet via 
sportscholen. Daar verkochten ze veel troep, zodat je nooit precies wist wat 
je kreeg. Hij had daarentegen wel betrouwbare connecties. 

Zoals door bovenstaande citaten al wordt geïllustreerd, verkrijgen relatief 
veel topsporters hun dopinggeduide middelen via hun coach - die hen 
veelal doorverwijst naar betrouwbaar geachte anderen. Meestal zijn deze 
anderen artsen. Zowel uit journalistiek als wetenschappelijk onderzoek 
naar dopinggebruik door topsporters blijkt dit patroon. Journalistiek 
onderzoek betreft veelal tumultueuze dopingzaken rond topsporters - bij
voorbeeld de controverse rond de dood van de atlete Birgit Dressel in 
1987. In deze zaak was de atlete door een 'sportarts' van dopinggeduide 
middelen voorzien 6. In een recent Frans onderzoek naar dopinggebruik 
onder volwassen amateursporters van alle niveaus en uiteenlopende dis
ciplines, bleek dat van de 2000 ondervraagden 186 toegaven dopingge
duide middelen gebruikt te hebben. Van hen waren 73 bereid aan te geven 
hoe zij aan deze middelen gekomen waren. Er bevonden zich geen body
builders of powerlifters onder deze groep. In zeven gevallen betrof het 
wedstrijdsporters op internationaal niveau, en in de resterende 66 geval
len betrof het wedstrijdsporters op nationaal en regionaal niveau. In 61 % 
van de gevallen verkreeg men deze middelen via een arts; in 'slechts' 20% 
van de gevallen via de 'zwarte markt'7 • 

Een aantal artsen, dat in de jaren zestig en zeventig actief was in de 
sport, heeft inmiddels toegegeven doping te hebben toegediend aan (voor
namelijk reguliere) sporters8

• In de jaren zestig werd in de Raad van 
Europa een resolutie opgesteld, waarin men zich uitsprak tegen dit 
gebruik van medicijnen en de ondertekenende landen zich verplichtten 
stappen tegen het dopinggebruik te nemen9

• In jaren tachtig werd in dit 
verband aangevangen met het opstellen van een verdrag ter bestrijding 
van het gebruik van doping. In 1995 werd dit verdrag door Nederland 
geratificeerd. Vanaf toen was het Nederlandse artsen pas officieel verbo
den medewerking te verlenen aan dopingpraktijken. De rol van artsen als 
beroepsgroep in het dopinglandschap lijkt, benevens deze uitzonderingen, 

6. Bijvoorbeeld: Nelissen 1989, 81-91. 
7. Libération, 25/26-10-1997, Laure 1997, 258. Zowel het genoemde journalistieke onderzoek 
(ontleend aan Nelissen) als het recente onderzoek van Laure, heeft betrekking op de situatie 
in het buitenland. Desondanks is het onwaarschijnlijk, dat de Nederlandse situatie anders 
zou zijn. De affaire Sanders heeft dit nog eens onderstreept. 
8. Powerlifters en bodybuilders waren er nog nauwelijks. 
9. In 1968 volgde het IOC het voorbeeld van de Raad - al zou het tot de jaren tachtig duren 
voor er bijvoorbeeld op de Olympische Spelen daadwerkelijk op het gebruik van anabole ste
roïden werd gecontroleerd. 
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al sinds de late jaren zeventig voorlopig te zijn uitgespeeld. Hieronder 
wordt nader ingegaan op de enkele artsen die in Nederland nog als verst
rekker van doping actief zijn, waarbij moet worden opgemerkt dat het in 
hoofdstuk 6 beschreven circuit van handelaren in doping al vanaf de jaren 
zeventig de voornaamste leverancier van dopinggeduide middelen is10

• 

Case: De 'supplementendokter' 

De 'supplementendokter' is bekend en berucht in het sportschoolcircuit, en 
hoewel hij tevens als specialist verbonden is aan een ziekenhuis, heeft hij 
ook een eigen praktijk. Tegen een vergoeding van enkele honderden guldens 
controleert hij het bloed van sporters, om aan de hand daarvan advies te 
geven voor wat betreft voedingssupplementen. Hij verkoopt deze 
supplementen overigens zelf. 

'We gingen toen allemaal', vertelt een bodybuilder, die in de late jaren 
tachtig geregeld van de diensten van de supplementendokter gebruik 
maakte. 'We lieten ons bloed controleren en betaalden ons scheel aan de 
supplementen. Telkens weer. Totdat één van ons zich liet controleren 
nadat hij het hele weekeinde was gaan stappen. En dan bedoel ik: echt 
gaan stappen. De bloemetjes buiten zetten. En wat denk je? Zijn bloed 
was prima. Hij kreeg zelfs een complimentje. Prima, prima. Ga zo door. 
De rest van ons was vroeg naar bed gegaan. Goed gegeten. Vitaminepille
tje erbij. Hard getraind. En wat denk je? Dit niet goed. Dat niet goed. Te 
weinig van dit. Te veel van dat. Dit moet je slikken. Dat mag je niet meer 
eten. Toen wisten we ook niet meer wat we ervan moesten denken.' 

De supplementendokter geeft via deze weg ook advies voor wat betreft 
kuurschema's. Zo adviseerde hij aan bepaalde novice-atleten het prepa
raat 'Pronabol'11, gecombineerd met 'Deca-Durabolin'. Hij adviseert gevor
derde atleten, die al meerdere kuren achter zich hebben, uiterst 
agressieve androgene anabole steroïden, zoals Masteron, en soms ook 
zelfs diuretica en groeihormoon. In het sportschoolcircuit wordt door 
bepaalde meer gematigde gebruikers, schande gesproken van de supple
mentendokter. 'Als een dealer zoiets vertelt, kan ik dat nog ergens begrij
pen. Al ben ik het er niet mee eens. Maar dat een dokter, iemand die 
medicijnen gestudeerd heeft, zoiets doet ... Dat snap ik gewoon niet', aldus 
een sleutelfiguur. Er gaan al jaren hardnekkige geruchten dat hij, in 
bepaalde gevallen, dergelijke middelen ook tegen betaling aan sporters 
verstrekt. De supplementendokter is geen onbekende van de opsporings
instanties. Toen een opsporingsinstantie de 'supplementendokter' in 199-
bezocht, werd ontdekt dat de bewuste arts geregeld groeihormoon afnam -
een middel, dat in Nederland niet gebruikt wordt in de medische disci
pline waarin hij gespecialiseerd is. 

10. Zoals al eerder is vermeld, geldt dit in toenemende mate ook voor de topsport. Opspo
ringsambtenaren, nauw betrokken bij 'dopingzaken', melden niet alleen meerdere malen 
gestuit te zijn op de namen van reguliere topsporters, die zich als 'klant' in deze circuits 
bewogen, maar ook gebruikers en andere cosmetische sporters hebben meerdere malen ver
kondigd, deze topsporters in sportscholen, pratend met belangrijke handelaren, gesigna
leerd te hebben. Bepaalde dealers staan zich ook op hun handelsrelatie met deze atleten 
voor, en gebruiken dit gegeven als bewijs voor de kwaliteit van de door hen geleverde goede
ren. 
11. Pronabol is een uit India afkomstig preparaat, dat in de praktijk steeds weer een andere 
samenstelling blijkt te hebben. De ene keer bevat het methandrostenolone, beter bekend als 
Dianabol, en de ander keer wat anders. Pronabol werd in de late jaren tachtig en vroege 
jaren negentig veelvuldig gesignaleerd in het Nederlandse sportschoolcircuit. 
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Het aantal 'supplementendokters' dat nu nog in Nederland in de sport 
actief is, is op de vingers van twee handen te tellen12

• Het gaat hierbij ech
ter wel om artsen, die grote groepen gebruikers bedienen van advies en 
preparaten. Deze artsen lijken zich, een uitzondering daargelaten, voor
namelijk te richten op de groep van reguliere sporters. 

In het sportschoolcircuit, waar de overweldigende meerderheid van de 
dopinggebruikers gesitueerd moet worden, betrekken de meeste gebrui
kers hun middelen echter via andere kanalen. In het onderzoek van De 
Boer e.a., onder deelnemers aan en bezoekers van een bodybuildingwed
strijd, werd geconstateerd dat de meeste bodybuilders (56%) hun midde
len via een 'tussenpersoon' kochten. In 38% van de gevallen betrok men 
de middelen via een 'trainer' of'coach'. Slechts 8% betrok zijn of haar mid
delen via een huisarts, 5% via een sportarts en 2% via een 'specialist in 
het ziekenhuis,rn. Hetzelfde kan ongeveer gezegd worden over de begelei
ding van het gebruik, en de informatievoorziening omtrent de middelen, 
alsmede hun dosering, combinaties, effecten, bijwerkingen en risico's voor 
de gezondheid. Het gros van deze dopinggebruikers - en dus: het gros van 
alle dopinggebruikers - is hiervoor op het sportschoolcircuit aangewezen. 
In het zojuist aangehaalde rapport wordt het percentage gebruikers, dat 
zich door een medicus laat begeleiden, bepaald op 34%14

• In het onderzoek 
van Vogels e.a. wordt geconstateerd dat 'informatie over de manier 
waarop middelen gebruikt worden, maar zelden uit de medische hoek 
komt. Van de sporters die nog steeds middelen gebruiken, heeft één res
pondent informatie gekregen via een sportarts en een fysiotherapeut, één 
via zijn arts. In de meeste gevallen gaat het om inlichtingen van familie of 
andere sporters15

.' 

Eén en ander heeft dikwijls consequenties voor de aard en omvang van 
het gebruik. Allereerst is de kwaliteit van de op de zwarte markt gekochte 
preparaten vaak onzeker (zie hoofdstuk 6). Daarnaast zijn de meeste art
sen die sporters begeleiden - of begeleid hebben - relatief voorzichtig met 
hun doseringen en het soort preparaten dat zij voorschrijven. 

Uitspraak: De sportarts 

'In de loop der jaren heb ik ongeveer 10 voetballers met anabolen 
behandeld. Die spelers hadden op dat moment behoefte aan 
spierversterkende middelen. In de sportwereld zijn anabolen een beladen 
begrip, maar als je anabolen op medisch verantwoorde wijze toedient, kan 
het absoluut geen kwaad. Niet voor niets worden zieke mensen ook wel eens 
met anabolen behandeld om weer enigszins op krachten te komen. 

12. In het onderzoek 'Huisarts en doping' werden onder andere de attitudes van huisartsen 
met betrekking tot het verstrekken van dopinggeduide middelen aan sporters onderzocht. 
Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat 12% van de huisartsen bereid was sporters door te 
verwijzen naar een 'supplementendokter'. Daarnaast bleek 3% van de huisartsen het 'over
wegend eens' met de stelling, dat zij sporters, die daar expliciet om vroegen, gewoon derge
lijke middelen zouden voorschrijven. Van de ondervraagde huisartsen was maar liefst 1 % 
het helemaal met deze stelling eens. (Hartgens e.a. 1998, 15) 
13. De Boer e.a. 1996, 13-14. 
14. De Boer e.a. 1996, 14. 
15. Vogels e.a. 1994, 79/80. Het betrof hier een zeer kleine populatie (n=21). 
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Ik gebruikte altijd Deca-Durabolin ampullen van 25 milligram. De spelers 
kregen ze hooguit een keer per maand, en maximaal 3 ampullen per 
seizoen 16

• De jongens zaten dan wat onder hun ideale gewicht of hadden 
last van vermoeidheidsverschijnselen.' 

Ontleend aan: Jimmy van Rompu, 'De bal als oogklep', Gerard Timmer 
Prods, Amsterdam 1989, blz. 35. 

Voordat het (sport)artsen werd verboden om sporters te begeleiden, circu
leerden op vrij veel sportscholen lijsten van artsen die bereid waren spor
ters te begeleiden. In de meeste gevallen werd daar weinig gebruik van 
gemaakt. Men was in de regel zeer ontevreden over deze artsen, aange
zien zij meestal alleen milde preparaten voorchreven, en medische dose
ringen hanteerden. 

Uitspraak: De sportschoolhouder 

'We hebben het lang via dokters gespeeld. Als er lui naar ons toekwamen 
die wilden gebruiken, gaven we ze dat lijstje. D'r waren hier in de streek 
een stuk of vie1; vijf artsen die sporters begeleidden en die ook wel 
bodybuilders en powerlifters wilden helpen. Dan kregen ze Deca of zo. 

Maar echt helpen deed het niet. Een beetje. Soms. Soms gebeurde er ook 
helemaal niets. Nou zijn we er mee gestopt. De jongens zeiden: 'Dat ene 
spuitje helpt niet. We willen ,neer.' De artsen zeiden: Veel te gevaarlijk. 
Bekijk het maa,:' En hoe ze er nu aan komen weet ik niet. En ik wil het niet 
weten ook.' 

Het verschil van het gebruik in deze twee circuits - in dat van de topsport 
en de sportscholen - heeft consequenties voor de risico's die de gebruikers 
lopen. In sporten als :fitness en (vooral) bodybuilding, wordt vele malen 
meer melding gemaakt van sporters die de schadelijke gevolgen van ana
bole steroïden e.a. aan den lijve hebben ondervonden dan in de topsport17

• 

Hierbij speelt natuurlijk ook mee, dat het aantal gebruikers in de top
sport in het niet valt bij de aantallen gebruikers in het sportschoolcircuit. 
Het aantal topsporters in Nederland is zeer beperkt. 

16. De door Rompu gebruikte dosering is zeer laag. Deca-Durabolin, overigens één van de 
mildste anabolica-preparaten, wordt door de meeste (sport)artsen in aanzienlijk hogere 
doseringen voorgeschreven. Daarbij moet men bijvoorbeeld denken aan injecties van 250 
milligram per week, gedurende 6 tot 8 weken achter elkaar. Het is dus zeer onwaarschijnlijk 
dat de door Rompu behandelde voetballers ook maar enig 'sportief' voordeel van hun injec
ties hebben ondervonden. 
17. In de literatuurstudie 'Plotse dood bij topsport' van E. Carrière, wordt geconcludeerd 
'plotse dood bij topsport' in Nederland een zeer zeldzaam verschijnsel is, dat op epidemiolo
gisch niveau niet bestaat. Vanwege de zeldzaamheid is een onderzoek naar de determinan
ten van het verschijnsel zelfs niet haalbaar. (Carrière 1995, 33) In het onderzoek is het 
gebruik van dopinggeduide middelen als risicofactor meegenomen. 
(Carrière 1995, 18-23, 29) Eén en ander is een indicatie voor de 'zorgvuldigheid', die inzake 
dopinggebruik in de topsport in acht wordt genomen. In het sportschoolcircuit lijkt de situa
tie anders te liggen. De Boer e.a. rapporteren bijvoorbeeld, dat maar liefst 88% van de 
gebruikende bodybuilders bijwerkingen van de middelen rapporteren, en dat slechts 17,9% 
van alle ondervraagde bodybuilders (gebruikers en niet-gebruikers) van mening was dat 
anabole steroïden niet schadelijk waren. De overige bodybuilders waren van mening, dat 
deze middelen alleen in hoge doseringen schadelijk waren (33,2%) of in het algemeen schade 
aan de gezondheid konden berokkenen (48,9%). (De Boer e.a. 1996, 13, 33) 
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5.3 Hoe worden cosmetische sporters gebruikers? 

Afgaande op de literatuur, die op de één of andere wijze voortkomt uit de 
cosmetische sport, de onderzoeken en de gesprekken die met gebruikers 
en insiders gevoerd zijn, kunnen drie factoren worden onderscheiden, die 
sporters aanzetten tot het gebruik van dopinggeduide middelen: 
1. Motief 
2. Gelegenheid 
3. · Het feit dat men al eerder gebruikt heeft 

5.3.1 Motief 

Het streven naar het ideale lichaam, zoals dat tenminste in het sport
schoolcircuit gedefinieerd wordt, geeft, blijkens zowel de respondenten als 
de literatuur, de keuze voor het gebruik van doping als het ware in. Het 
verlangen naar dat lichaam is voor velen sterker dan de angst voor de 
risico's, en weegt op tegen de financiële offers die men zich moet getroos
ten 18. Het gewicht dat dit verlangen naar een gespierd lichaam in de 
schaal legt tijdens het keuzemoment voor het al dan niet gebruiken van 
doping, mag niet veronachtzaamd worden 19

• De populaire bodybuilder en 
acteur Arnold Schwarzenegger beschrijft in zijn autobiografie hoe hij, 
toen hij voor het eerst met de sport in aanraking kwam, werd gegrepen 
door dit lichaamsideaal. 

Uitspraak: Arnold Schwarzenegger 

'Dat eerste bezoek aan df! sportzaal van de bodybuilders herinner ik me nog 
goed. Ik had nog nooit iemand zien gewichtheffen. Het waren grote kerels, 
beresterk. Ik zag spieren waarvan ik de naam, niet wist, staarde naar 
spieren die ik zelfs nog nooit had gezien. De gewichtheffers glomnien van 
het zweet; ze zagen er oersterk uit, Herculesfiguren. Dit was wat ik had 
gezocht, het antwoord dat ik had willen vinden. Het was alsof ik over een 
hangbrug was gelopen en opeens weer vaste grond onder mijn voeten 
voelde.' 

Ontleend aan: Arnold Schwarzenegger & Douglas Kent Hall, 
'Bodybuilding' (oorspronkelijk: 'Arnold - Education of a Bodybuilder'), 
Rostrum, Haarlem 1983, blz. 10. 

18. De Boer e.a. melden, dat de gemiddelde kuur van de ondervraagde gebruikers f386 
kostte. (De Boer e.a. 1996, 30) Het is o.i. zeer onwaarschijnlijk, dat dit cijfer juist is. De 
bedragen die in het sportschoolcircuit voor kuren worden betaald, liggen volgens onze res
pondenten doorgaans enkele honderden guldens hoger. Tevens worden er volgens onze res
pondenten beduidend hogere doseringen gebruikt, dan het rapport van De Boer e.a. doet 
vermoeden. Mogelijk zijn hier sociaal wenselijke antwoorden gegeven, en heeft men aan
zienlijk lager gedoseerde kuren 'opgegeven' dan men werkelijk gebruikte. Anderzijds is het 
mogelijk, dat de betrekkelijk lage respons van 24% hier voor vertekening heeft gezorgd. 
Mogelijk hebben vooral de grotere gebruikers geweigerd aan het onderzoek deel te nemen. 
19. Het belang dat cosmetische sporters aan het ideale lichaam hechten, kan volgens het 
team Anlerikaanse en Engelse artsen, onder leiding van Harrison Pope, de vorm van een 
obsessie aannemen. Het team bedacht zelfs een term voor de door hen ontdekte 'afwijking': 
'spierdysmorfie'. 'Spierdismorfie-patiënten zijn bodybuilders - mannen en vrouwen - die in 
topvorm zijn, maar niettemin menen dat ze er allerbelabberdst uitzien. Vaak durven ze niet 
naar het strand of het zwembad en dragen ze slobberige kleren om hun 'tekort' aan spieren 
te verbergen'. (Intermediair, 27 november 1997) Volgens Pope komt slechts 1 tot 2% van alle 
bodybuilders in aanmerking voor het predikaat van spierdismorfie, en is deze 'afwijking' een 
risicofactor voor het gebruik van anabole steroïden en andere dopinggeduide middelen. 
(Clive 1997, 102-108) 
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Hieronder beschrijft een bodybuilder wat dat lichaam voor hem en andere 
sporters betekent20 

- en hoezeer de sociale leefwereld van de bodybuilders 
van dat verlangen is doortrokken. 

Case: Het lichaam en de bodybuilder 

Als ik het aan hem zou vragen: wat zit er nou toch achter, achter 
bodybuilding, dan zou hij gewoon zeggen: onzekerheid. Bang zijn. Hij had 
het zo vaak gezien. Jochies, te bang om je recht in de ogen te kijken, 
piepjong, die aan de bar komen en dan vragen of ze hier alsjeblieft mogen 
komen trainen. En dat gaan ze dan doen, en weet je wat? Binnen het jaar 
ken je ze niet meer terug. Hij had het aan z'n eigen neef gezien. Een 
complete verandering van het gedrag. Ze werden een ander mens. En 
helaas niet altijd een beter mens. Dan liepen ze rond, alsof de straat van 
hun was. Of ze sloegen erop, als er iets was dat ze niet aanstond. 
En de jongens die in de sport gingen, nou, het was alsof ze bekeerd werden. 
Alsof er een knop was omgezet. Ze werden volkomen idolaat van de sport. 
Hijzelf had altijd nog andere interesses gehad. Klassieke muziek, 
bijvoorbeeld. En dat hadden die jongens dus niet. Ze trainden, en thuis 
keken ze video's of lazen ze de boekjes. Voor iets anders was geen tijd meer. 
Alles viel weg. Ze kwamen in een isolement, want ze konden alleen nog 
maar over die stomme sport praten. Dus gingen ze op een gegeven moment 
nog alleen maar om met andere bodybuilders. Niemand anders moest ze 
nog hebben, want die werden niet goed van al dat gewauwel over 
spierballen en sport. Of ze wisten gewoon niet meer waar die bodybuilders 
het over hadden. Ze werden opgeslokt door een wereld waarin alles 
draaide om spieren. 
En daardoor was het ergens ook een naar wereldje. Doordat alles draaide 
om spieren, en de rest niet leek mee te tellen. Kijk, hij kende veel lui van 
vroeger. Hij zag ze soms jaren achter elkaar niet. En dan ineens weer wel, 
op een wedstrijd, of zo. Dan zag je lui van jaren geleden weer terug. Je had 
met ze gelachen en getraind. En het enige wat ze konden uitbrengen, was: 
hoi, hoe is het? Dat was het dan. Dan knepen ze hem in de pens, en vroegen 
ze: hoeveel procent heb je nou?21 Hoeveel heb je met dat-en-dat? Hoeveel 
weeg je nou? Of ze knepen hem in de kont om te voelen hoe hard of dat-t-ie 
nog was. Maar alle andere dingen, daar spraken ze nooit over. Het is 
allemaal verschrikkelijk oppervlakkig. Het gaat allemaal om dat lichaam. 

En hij heeft het zelf ook. Of, laat hij het zo zeggen: hij kan het begrijpen. 
Hoe belangrijk dat lichaam voor iemand kan zijn. Hij zou zelf niet zonder 
dat lichaam kunnen. Als hij niet meer zou kunnen trainen, omdat hij 
bijvoorbeeld ernstig ziek zou worden, dan zou hij net zo lief dood willen 
zijn. Stel dat ze hem zouden opsluiten in een schuur, met allemaal 
gewichten. En dat hij dan alleen maar kon trainen, voor de rest van z'n 
leven. Stel dat dat kon. En stel dat hij de schuur nooit meer uit zou mogen 
komen. Dan zou hij zielsgelukkig zijn. Doortrainen en alsmaar groter 
worden. Dat ze de muren zouden moeten openbreken om z'n kolossale 
lichaam eruit te halen. Daar zouden ze hem niet mee straffen. 

Zo belangrijk was dat lichaam nou. Daarom was bodybuilding de mooiste 
sport die bestond. En de eenzaamste. 

20. Over de vraag, waar dit verlangen naar een gespierd en 'gebodybuild' lichaam uit voort
komt, verschillen biologen, sociologen en filosofen van mening. Voor een (beperkt) overzicht 
van deze theorieën wordt hier verwezen naar 'Sterke Verhalen'. (Koert, in: Amsterdams 
Sociologisch Tijdschrift, 24• jaargang, nummer 3-4, december 1997, blz. 399-415) 
21. Met 'hoeveel procent heb je nou' wordt hier gerefereerd aan 'vetpercentage'. In bodybuil
ding dient een lichaam niet alleen over een zekere hoeveelheid spiermassa te beschikken 
('massa'), moeten de spieren in verhouding zijn ontwikkeld ('symmetrie'), maar dienen de 
spieren ook goed zichtbaar te zijn, doordat het lichaam is ontdaan van onderhuids vet ('defi
nitie' of'scherpte'). 
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Het dopinggebruik op sportscholen en fitnesscentra moet tegen de hierbo
ven geschetste achtergrond worden gezien, zoals wordt bevestigd door 
kwantitatieve onderzoeken. Uit het onderzoek van De Boer e.a. kwam bij
voorbeeld naar voren, dat de voornaamste reden voor het gebruik gelegen 
was in het verlangen om meer spiermassa te ontwikkelen. Maar liefst 
94,4% van de ondervraagde gebruikers voerde dit als beweegreden aan. 
Daarnaast noemde 50% van de ondervraagden een toename in kracht als 
reden22

. Wie zich met het trainen expliciet als doel stelde meer spier
massa te ontwikkelen, bleek dan ook een verhoogde kans te hebben om 
anabole steroïden te gaan gebruiken23

• Verder bleek, dat het aantal jaren 
dat men al trainde, een belangrijke voorspeller was voor het al dan niet 
gebruiken van doping: wie langer dan drie jaar trainde, liep een grotere 
kans een gebruiker te worden dan mensen die deze termijn nog niet had
den overschreden. Vervolgens bleek deze kans met elk jaar dat men lan
ger trainde, te stijgen. Iemand die meer dan negen jaar met gewichten 
trainde, liep acht maal zoveel kans doping te gebruiken dan iemand die 
op minder dan drie jaar ervaring kon bogen. 
Deze gegevens zijn niet tegenstrijdig met de berichten uit het sportschool
circuit. Veel gebruikers zeggen te zijn gaan gebruiken toen zij 'aan het 
plafond kwamen', toen zij bemerkten niet langer 'naturel' vorderingen te 
maken24. Sprekend of schrijvend over deze beslissing, accentueren zij ach
teraf vaak het onvermijdelijke van die keuze voor dopinggebruik. Net 
zoals een kind zijn of haar onschuld moet verliezen om tot de wereld van 
de volwassenen te kunnen behoren, zo moet een bodybuilder doping 
gebruiken om zijn of haar droom te kunnen verwezenlijken. 

Uitspraak: De bodybuilder 

'Als je dood gaat dan wil je toch geleefd hebben? Dan wil je het toch 
meegemaakt hebben? Datje groot bent en op straat wordt nagekeken? Je 
wilt toch dat de mensen tegen je opkijken? Als je alles doet zoals de 
dominee en de dokter het zegt, en je gaat dood op je vierennegentigste, heb 
je dan iets aan je leven gehad? Als je alles doet volgens de dominee en de 
dokter, had je beter in de buik van je moeder kunnen blijven zitten!' 

Ontleend aan: Willem Koert, 'De bodybuilders', Vrijetijd & samenleving, 
jaargang 10, 1992, m: 1, blz. 35. 

Het verlangen naar het ideale lichaam is voor de gebruikers kennelijk 
alleen te verwezenlijken door doping te gebruiken. Bodybuilding lijkt 
soms zelfs synoniem te zijn met het gebruik van doping25

• 

22. De Boer e.a. 1996, 34. 
23. De Boer e.a. 1996, 14. 
24. Hierbij speelt de gebrekkige kennis omtrent krachttraining een belangrijke rol. Vrijwel 
alle trainingsschema's die op sportscholen worden gehanteerd, en op CIOS- en ALO-oplei
dingen worden onderwezen, zijn nutteloos voor 'naturel' atleten, en sorteren op de langere 
termijn alleen effect indien men doping gebruikt. Zie: Koert 1998, 'Gelogen Verhalen' (in 
voorbereiding). 
25. Een dergelijke relatie tussen doping en de sport, waarin het gebruik van doping inherent 
aan de sport wordt geacht, treft men ook aan in andere dopinggevoelige sporten. Zo merkte 
een ploegleider in de wielersport ooit op: 'Natuurlijk is doping slecht, maar het hoort een 
beetje bij topsport. Ik zou ook het liefst een schone sport willen, maar dat is niet reëel. Wiel
rennen is geen biljarten, het is een extreme sport die zijn weerga niet kent.' (Sport Interna
tional, februari 1996) Wim Koesen doet daar nog een schepje bovenop in zijn controversiële 
'De kunst van doping in de sport'. Volgens Koesen hoort doping gewoon bij sport, en is het 
onzinnig om doping te bestrijden. Sport is volgens hem immers, net als kunst, a-moreel. 
Dopingbestrijding heeft meer met moraal te maken dan met sport - en daarom is het niet de 
doping, maar de dopingbestrijding, die niet thuishoort in de sport. 'Een mens wint geen gou
den medailles op een boterhammetje met pindakaas. Niet meer in 1989 en waarschijnlijk 
nooit, in de hele geschiedenis van de topsport.' (Koesen 1989, 9) 
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Fragment: De bodybuilder/schrijver 

'To bodybuild without steroids was to read Russian literature in 
translation, I said, rubbing my hand over my swollen, twitching bottom. I 
even invoked the transitive property of equality: bodybuilding and 
muscular growth are synonymous; steroids and muscular growth are 
synonymous; therefore bodybuilding and steroids are synonymous. (. .. ) 
Besides, I was desperate. 
If who you are is what you do, and as a bodybuilde1; what you do is what 
you look like, then in California I was in trouble, because I didn't look like 
a bodybuilder. Not after two yeárs of training. (. . .) And as long as I didn't 
look like a builde,; I wasn't comfortable with myself. Delivering my muscle 
lines was not enough. (. .. ) I was concerned far less with competition than 
with self-identity. I needed to complete my transformation. As long as the 
part I played was simply interior, I felt like a fraud. No, I needed thejuice 
in the worst way, to make myself whole. I needed to complete the new 
persona, to make myself into a bodybuilde1:' 

Ontleend aan: Samuel Wilson Fussell, 'Muscle - Confessions of an Unlikely 
Bodybuilder', blz. 122 / 123. 

5.3.2 Gelegenheid 

Uit het onderzoek van Vogels e.a. kwam naar voren, dat er een duidelijk 
verband bestond tussen het kennen van dopinggebruikers enerzijds en 
het zelf gebruiken van dergelijke middelen en het daarin geïnteresseerd 
zijn anderzijds26

• Bij de jonge sportschoolbezoekers kwam dit verband het 
duidelijkst naar voren: van degenen die gebruikers kenden, behoorde 20% 
zelf tot de groep der dopinggebruikers, en was 32% in dergelijke middelen 
geïnteresseerd. Onder de sportschoolbezoekers die geen gebruikers onder 
hun vrienden en kennissen hadden, bedroegen deze percentages respec
tievelijk 1 en 11 %. Het kennen van andere dopinggebruikers lijkt dus een 
voorwaarde te zijn om deze middelen te kunnen bemachtigen. 

Deze bevindingen stemmen overeen met andere berichten over het 
dopinggebruik. Het gebruik speelt zich immers in het verborgene af. De 
kennis omtrent deze middelen, en de middelen zelf, worden grotendeels 
gedistribueerd via een ondergronds opererend netwerk. Toegang tot dit 
netwerk is een vereiste om toegang tot deze middelen te verkrijgen. In het 
onderstaande tekstfragment, ontleend aan een verslag van een sociolo
gisch onderzoek naar de bodybuildingsubcultuur, vertelt een bodybuilder 
ter illustratie op welke wijze hij en zijn vriendengroep toegang kregen tot 
anabole steroïden. 

Fragment: De bodybuilder 

'Ja, het was Theo die ermee begon. Nou ja, op een gegeven moment zat Theo 
in een zaal met een ouwe bodybuilder te lullen die het heel lang deed, zo 
lang dat-ie heel geen zin meer had om wedstrijden te lopen, en die vertelde 
Theo dan over anabolen. Die vertelde Theo wat voor spul het was, wat het 
deed, wat je wel en niet moest doen en waar je het kon krijgen. Afijn, ineens 
begon Theo als een gek te groeien, zo hard dat z'n huid begon te scheuren. 
Al die rooie striemen op z'n armen en z'n schouders heeft hij toen gekregen, 
want hij ging harder en harder, niet normaal. 

26. Vogels e.a. 1994, 98/99. Door onderzoeker Ton Vogels wordt dit gegeven overigens als de 
meest relevante bevinding beschouwd, waarin het onderzoek 'Lijf, sport en middelen' heeft 
geresulteerd. 
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En hij trainde steeds minder/27 Hij deed het rustig aan, terwijl wij ons met 
z'n allen kapot trainden. Dus wij maar harder trainen om Theo bij te 
houden, eiwit vreten, vitaniinen - daar kwam het van, zei-t-ie dan. Nou, 
toen heeft Ralf hem even apart genomen en gezegd: ik wil nou weten hoe jij 
zo snel gegroeid bent, want ik wil het ook, vriend van me! En als je het niet 
gewoon zegt dan sla ik het wel uit je, hoe groot je ook bent! En toen heeft-ie 
het aan ons verteld, en binnen een maandje zaten we allemaal aan het 
spul.' 

Ontleend aan: Willem Koert, 'De bodybuilders', In: Vrijetijd en 
samenleving, jaargang 10, 1992, nd, blz. 34 / 35. 

5.3.3 Het feit dat men al eerder gebruikt heeft 
De effecten van spieropbouwende preparaten zijn vrijwel nooit blijvend. 
Onderzoek naar de effecten van anabole steroïden heeft uitgewezen, dat 
hetgeen is opgebouwd door het 'kuren', na het beëindigen van het gebruik 
weer geleidelijk verdwijnt. Doorgaans is het lichaamsgewicht na drie 
maanden nog steeds iets hoger dan het gewicht voor met de kuur werd 
aangevangen28

• Ex-gebruikers rapporteren frequent, dat uiteindelijk alle 
door anabolen opgebouwde spiermassa teloorgaat. 

Uitspraak: De ex-gebruiker 

'For what it's worth, I have used steroids personally. About 4 times over an 
8 year period. I have no problem with them at all, except that using them is 
naw illegal. And ... I ALWAYS LOST EVERY SHRED OF STRENGTH 
AND MUSCLE I'VE EVER GAINED FROM THEM.'29 

Ontleend aan: Scott Carrell, 'SECRETS for Steroid-Free Muscle Gains', 
(http:/ / we be 1: u. washingto ... ffin / carrell_period. html), 1994. 

Als gevolg hiervan wordt door veel gebruikers gemeld, dat zij blijven 
gebruiken uit angst de verworven massa en kracht - en daarmee het 
lichaam - weer te verliezen. 

Case: De bodybuilder 

Als je aan de anabolen begint, dan is er geen weg meer terug. Dat had zijn 
dokter hem al verteld. 'Als je hieraan begint, kom je er nooit meer van af'. 
Hij kent geen jongens die gebruiken, en dan stoppen. Of ze moeten stoppen 
met de hele sport, en tegen zichzelf zeggen: die hele bodybuilding, dat hele 
lichaam, dat kan me vanaf nu gestolen worden. Maar wie gebruikt en in de 
sport blijft, blijft gebruiken. Dat lichaam wat je met het spul opbouwt, dat 
wil je niet meer kwijt. Zeker de lui die het grof hadden aangepakt. Die 
vielen zo dertig kilo terug als ze niks meer namen. Probeer dan maar eens 
te stoppen. 

27. Kennelijk heeft 'Theo', op het moment dat hij toegang kreeg tot de anabole steroïden, ook 
toegang gekregen tot de Underground-publicaties zoals bijvoorbeeld de 'Underground Ste
roid Handbook'. Behalve aan doping, wordt in deze boeken ook (summier) aandacht geschon
ken aan voeding en training. De trainingsvoorschriften van de dopinggoeroes behelzen 
meestal een drastische reductie van de trainingsarbeid. 
28. Hartgens 1997, 18. 
29. Het tijdelijk effect van dopinggeduide spieropbouwende preparaten wordt overigens door 
de meeste dopinggoeroes bevestigd. 
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5.4 Indeling van dopinggebruikers in het 
sportschool ei reu it 

De dopinggebruikers in het sportschoolcircuit vormen geen homogene 
groep. In deze paragraaf worden de verschillen tussen deze soorten 
gebruikers geschetst. Daartoe is een typologie ontworpen, waarin de 
gebruikers van dopinggeduide middelen kunnen worden onderverdeeld. 

5.4.1 Typologie 

De typologie is gebaseerd op de waarneming, dat gebruikers op twee 
belangrijke eigenschappen van elkaar kunnen verschillen. De eerste 
dimensie heeft betrekking op de dimensie 'tijd'. Hoe vaak dient men zich 
deze middelen toe? Dit gegeven is tevens een belangrijke voorspeller van 
de doseringen. Naarmate men vaker gebruikt, gebruikt men vrijwel altijd 
ook meer. 

Uitspraak: De gebruiker (en handelaar, en sportschoolhouder) 

'Als je het hele jaar op de anabolen zit, groei je heus niet meer van 500 mg 
Deca per week. Je lichaam reageert er niet meer op. Dan heb je zwaarder 
spul nodig, en vooral heel veel. Ken je Y? Nou, hij krijgt z'n spul van Q. En 
van Q hoorde ik dus wat Y allemaal moest doen om nog aan te komen. Y 
had al zoveel gehad, dat hij niet meer reageerde op groeihormoon. Dus 
stapten ze over op de oude testosteron. Maar dat ging dan met duizenden 
milligrammen per spuit naar binnen. En dan hebben we het dus niet meer 
over één spuit per week. Hij nam dagelijks zo'n ding. Dagelijks! En weet je 
hoeveel massa hij won? In één kuur? Iets meer dan een kilo. Niet meer. Hij 
was zo goed als resistent geworden. Je kunt het je toch nauwelijks 
voorstellen, hè?' 

De andere dimensie heeft betrekking op het soort middelen dat men 
neemt. Enerzijds zijn er de conservatieve gebruikers, die zich beperken 
tot klassieke middelen als anabole steroïden, 'opstarters' en anti-oestroge
nen. Een stapje verder gaan de gebruikers, die zich tevens clenbuterol en 
andere afslankmiddelen toedienen, of de gebruikers die anabole steroïden 
combineren met groeihormoon. Tenslotte zijn er de gebruikers, die niet 
terugschrikken voor insuline ofIGF-1. 
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In de figuur zijn vier 'ideaaltypes' weergegeven30
• Elk van deze posities 

correspondeert met een soort gebruiker, waarvan hieronder een voorbeeld 
gegeven zal worden. In de praktijk is het uiteraard mogelijk, dat een 
gebruiker op een andere plaats dan de aangegeven posities in de boven
staande figuur gesitueerd kan worden. 

Overigens moet hierbij bedacht worden, dat gebruikers gedurende hun 
'carrière' als gebruiker een zekere ontwikkeling kunnen doormaken. Veel 
grote gebruikers zijn bijvoorbeeld als bescheiden gebruiker begonnen. In 
het wereldje wordt het ontwikkelingsproces van individuele gebruikers 
vaak gezien in termen als 'van kwaad tot erger'. 

Uitspraak: De insider 

Als je eenmaal gebruikt, dan vervagen alle grenzen. Er is altijd wel een 
middel wat net ietsjes heftiger is dan wat je nu gebruikt. En voor je het 
weet, zit je aan het heftigste spul wat er is. Het is een glijdende schaal. 

5.4.2 Type 1: De conservatieve, bescheiden gebruiker 
Uitgaande van het rapport van De Boer e.a. zou dit type gebruiker domi
neren: de gebruiker van uitsluitend anabole steroïden, toegediend in één 
of twee kuren per jaar31

• 

Case: De conservatieve, bescheiden gebruiker 

Hij 'hoeft niet meer zo nodig', zegt hij zelf. Hij is nu al wat ouder, en met de 
jaren is het verlangen om 'breed over straat te gaan' getemperd. Hij is één 
van de oudere bodybuilders op 'zijn' sportschool - en als hij heel eerlijk is, 
durft hij zichzelf eigenlijk niet meer 'als bodybuilder' te betitelen. De 
laatste tijd houdt hij het vooral bij fitness. Hij traint nog maar twee keer 
per week echt intensief met de gewichten, en houdt het op een kuurtje per 
jaar. 'Maar alleen spul dat ik vertrouw. Geen testosteronheptylaat of
cypionaat, of wat voor spul de jongens tegenwoordig nog meer naar binnen 
schuiven. Dianabol, daar heb ik goede ervaringen mee. Deca, prima. Maar 
niet dat vreemde onduidelijke spul van tegenwoordig.' Een kuur bestaat bij 
hem meestal uitsluitend uit Dianabol-tabletten - maximaal 4 tot 5 per dag 
- en enkele injecties Deca-Durabolin. Middelen om de bijwerkingen te 
bestrijden, zoals Nolvadex of Pregnyl, gebruikt hij niet - en zegt hij 
overigens ook niet nodig te hebben. Hoewel hij het goed in zijn portemonnee 
voelt, als hij een kuurtje heeft gekocht, is hij al met al niet veel geld kwijt. 
Als hij zevenhonderd gulden aan een kuur kwijt is, is dat veel. 

Zijn kuurtjes beschouwt hij eigenlijk als een periode waarin hij weer even 
'jong' is, en waarin hij weer bulkt van de energie, en het lichaam kan 
hebben datje eerder zou verwachten van een 'vent van twintig jaar jonger'. 
Een periode ook, waarin hij zich zo sterk voelt als een beer, en kan trainen 
met gewichten, die zo zwaar zijn dat 'bij de jonge broekies de ogen uit de 
kop stuiteren'. Hoger zijn de verwachtingen niet gespannen. 

30. Onder een 'Ideaaltype' wordt in de sociologie een voorstelling verstaan, waarin de essen
tieel geachte eigenschappen van een sociaal fenomeen in een zo puur mogelijke vorm wordt 
weergegeven, zodat het verschijnsel zo duidelijk mogelijk gekend kan worden. In de praktijk 
zal een dergelijke verschijningsvorm uiteraard niet dikwijls voorkomen. (De Jager & Mok 
1983, 401/402) 
31. Slechts 27% van de ondervraagde gebruikers had van andere middelen dan anabole ste
roïden gebruik gemaakt. (De Boer e.a. 1996, 14) Vrouwen gebruikten gemiddeld 1,3 en man
nen gemiddeld 2,0 kuren per jaar. (De Boer e.a. 1996, 10) Ook hier is het denkbaar, dat een 
aantal respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. 
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Bang voor de schadelijke gevolgen is hij eigenlijk niet. 'Zo weinig als ik 
gebruik ... Dat kan eigenlijk niet.' 

In de meeste gevallen, naar het schaarse materiaal doet vermoeden, kun
nen de gebruikers in de Nederlandse topsport onder de noemer van 
Type 1 gebruik worden geschaard. 

5.4.3 Type 2: De conservatieve grote gebruiker 

De conservatieve grote gebruiker komt naar onze mening vaker voor dan 
de studie van De Boer e.a. doet vermoeden. Dit type gebruiker weet zich 
de laatste jaren geruggesteund door publikaties als de 'World Anabolic 
Review 1996'32

• Dit boek kan beschouwd worden als een complete handlei
ding voor de conservatieve gebruiker. De effecten en bijwerkingen van 
preparaten, de combinaties met andere middelen en complete kuur
schema's, die in de 'WAR' vermeld staan, geven de lezer het gevoel volle
dig op de hoogte te zijn33

• De auteurs bepleiten in dit boek een zeer 
extreem gebruik van anabole steroïden. Wie zijn ambities wil verwezenlij
ken, aldus de 'WAR', dient te denken aan non-stop gebruik. 'The fact is 
non-stop use of steroids in ambitious athletes is the norm, resulting in 
continuously higher performance levels as can easily be recognized when 
looking at the photos in the various "muscle magazines". If, for example, 
an athlete becomes a world champion at the age of 24, this not only shows 
his perfect genetics for this sport hut also a period several years long of 
almost non-stop steroid consumption.34

' 

Uitspraak: De conservatieve grote gebruiker (1} 

'Het is allemaal onzin wat je hoort over groot worden. Training zus, 
voeding zo. Wondermiddel dit, wondermiddeldat. Allemaal onzin. Weet je 
waar je groot van wordt? Van spuiten! Van anabolen, en van verder niks. 
Hoe meer je gebruikt, hoe groter je wordt. En als het niet lukt, moetje 
gewoon nog meer gebruiken. Kuurtje zus, kuurtje zo, daar groei je heus niet 

32.Grunding & Bachmann 1995. Tijdens dit onderzoek bleek de populariteit van de 'WAR 
1996' uit het feit, dat vrijwel alle gebruikers, sleutelpersonen en handelaren die gevisiteerd 
werden, over één of meerdere exemplaren van dit boek beschikten. Zowel handelaren als 
gebruikers meldden tevens, dat het vrij vaak voorkomt, dat er transacties in het anabolen
milieu worden gesloten met de 'WAR 1996' in de hand. De potentiële klanten wilden in die 
gevallen nagaan, of zij zich geen vervalsingen aanschaften. Boeken als de WAR waren oor
spronkelijk 'boeken, die mensen zoals ik niet geacht werden te kennen', zoals Robert Voy het 
ooit uitdrukte. De WAR wordt beschouwd als de opvolger van de 'Underground Steroid 
Handbook'. Boeken als de 'Underground Steroid Handbook' waren aanvankelijk brochures, 
die door dopinggoeroes werden uitgereikt aan hun klanten. (Voy 1991, 19) Het wetenschap
pelijk gehalte in dergelijke boeken is minimaal, en de informatie erin is gebaseerd op erva
ringskennis en 'hear-say'. Desondanks gelden ze onder sommige gebruikers als betrouwbare 
standaardwerken. Voor veel gebruikers zijn dergelijke boeken de enige schriftelijke informa
tiebron omtrent dopinggeduide middelen. De laatste jaren is dergelijke literatuur op veel 
plaatsen vrij te verkrijgen. Hoewel het 'underground' karakter van dergelijke werken is ver
minderd, is er van een 'meer verantwoorde aanpak' echter geen sprake. 
33. In de 'Sport & Fitness' waarschuwde Peter van der Zon onlangs voor het klakkeloos aan
nemen van wat er in de 'WAR 1996' wordt verkondigd. Hij reageert hieronder op een inge
zonden brief, van een gebruikster van Anavar en Primobolan, die zich had laten leiden door 
de'WAR'. 
'World Anabolic Review 1996. Klinkt erg up to date, maar schijn bedriegt. Dat verhaal over 
bijwerkingen die alleen bij 'bijzonder gevoelige personen' zouden voorkomen, is letterlijk 
overgenomen uit de Primobolan depot bijsluiter van vijftien jaar geleden! Vandaag de dag 
zijn de waarschuwingen op de bijsluiter een stuk nauwkeuriger.( ... ) 'Een welgemeende 
waarschuwing aan alle potentiële gebruikers: ga nooit af op publicaties als het Underground 
Steroid Book en World Anabolic Review. Er wordt al te luchtig heen gestapt over vaak ern
stige en onomkeerbare bijwerkingen. Het beste advies luidt: GEBRUIK NIET!' (Peter van 
der Zon, 'Muscle-Info'. In: Sport & Fitness, nr. 84,januari/februari 1998, blz. 20) 
34. Grunding & Bachmann 1995, 320. 
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van. Als het zo simpel was, dan stond nou iedereen van deze school op de 
Olympia. Ik erger me ook dood aan dat gewauwel van de meeste jongens. 
Geven ze duizend gulden uit aan spul, vinden ze het veel. En maar zeuren 
over bijverschijnselen. Zoals ze dan zitten te mauwen, als ze zitten te 
denken of ze nou wel of niet een kuurtje zullen doen ... Zal ik het wel doen? 
Of zal ik het niet doen? Zo zitten ze uren tegen je aan te zeuren. Van die 
scheiterige ventjes zijn het. Als het echt zo gevaarlijk was, dan was er toch 
geen krachtsporter meer in leven? De enige manier om, 'zo' te worden, is 
gewoon door grof te spuiten.' 

De doseringen, alsmede het aantal kuren dat per jaar gevolgd wordt, zijn 
aanzienlijk hoger dan dat bij het vorige type gebruiker het geval is. Indien 
dergelijke gebruikers praten over hun kuren, valt niet zelden op, dat zij 
de perioden waarin zij niet gebruiken als bijzondere perioden ervaren, in 
plaats van andersom. 

Uitspraak: De conservatieve grote gebruiker (2) 

'Je moet na een kuur altijd ongeveer twee maanden niet gebruiken, voordat 
je er weer aan begint. Dan kan het lichaam herstellen35

• En na die twee 
maanden kun je weer een kuurtje nemen. Zo heb ik het althans gedaan.' 

In extreme gevallen worden door deze gebruikers continu middelen geno
men. Gedurende enkele weken worden de anabole steroïden vervangen 
door 'opstarters' als Pregnyl of Clomid, waarna het 'kuren' weer kan aan
vangen. In andere gevallen worden er drie tot vier kuren per jaar geno
men, en wordt de tijd tussen de kuren 'overbrugd' met bijvoorbeeld 
clenbuterol, of een 'onderhoudsdosering' anabole steroïden36

• De kosten 
van een dergelijke levensstijl bedragen doorgaans meer dan f750 per 
maand - aan anabole steroïden alleen. 

Dit type gebruiker heeft, evenals de voorzichtige conservatieve gebruiker, 
een afkeer van 'vreemde preparaten'. Het gebruik beperkt zich dan ook 
veelal tot anabole steroïden en de middelen om de bijwerkingen te bestrij
den. De keuze voor het zich beperken tot de oude, beproefde preparaten, 
komt, naast de aanzienlijke kosten die hieraan zijn verbonden, veelal 
voort uit een zeker wantrouwen jegens de meer experimentele middelen, 
zoals IGF-1, groeihormoon en insuline. 

Gespreksfragment: De bodybuilder 

Vraag: 
Moet je een bepaalde grens over om, ik noem maar wat, groeihormoon erbij 
te zetten? Of schildklierhormoon? 

Antwoord: 
Nou, daar sneed ik wat aan. Schildklierhormoon! Daar had hij het nog 
wel eens met X over gehad. X had in die tijd met Triacana zitten 

35. Dit argument wordt vaak gebruikt door sporters, die de risico's van hun dopinggebruik 
willen bagatelliseren. Indien men af en toe niet gebruikt, zouden die risico's niet noemens
waardig zijn. Een ander argument heeft betrekking op het soort middelen dat men gebruikt. 
Indien men zich zou beperken tot de relatief milde anabole steroïden, zoals Deca-Durabolin, 
Primobolan, Oxandrin e.d. zou er eveneens weinig kans zijn op schade aan de gezondheid. 
Medici zijn het hier overigens niet mee eens. 
36. Uit het onderzoek van De Boer e.a. kwam naar voren, dat 12,4% van de gebruikende res
pondenten dergelijke laag-gedoseerde kuren tot zich nam, in de perioden tussen de 'echte' 
kuren. (De Boer 1996, 12, 34) 
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experimenteren. Ja, ze zeiden dat het bij X goed fout was gegaan, en nu 
voor de rest van z'n leven op het spul was aangewezen. Hij wist niet of het 
waar was. Dat wist je nooit met dat soort berichten. Maar goed, 
schildklierhormoon was natuurlijk levensgevaarlijk. Als het fout ging, 
ging het ook goed fout. Hij had het nooit gebruikt. En groeihormoon ook 
niet. Maar dat was allemaal een kwestie van boerenverstand geweest. Het 
was geen kwestie van niet-durven geweest, of zo ... Hij had gewoon bij 
zichzelf gezegd: het werkt toch niet. Daarom had hij dat soort spul nooit 
aangeraakt. Nergens anders om. 

5.4.4 Type 3: De experimentele bescheiden gebruiker 

Zoals de Type 2 gebruiker zich afzet tegen gebruikers van het Type 1, zet 
de experimentele bescheiden gebruiker zich af tegen de conservatieve 
grote gebruiker. Vindt de Type 2 gebruiker de Type 1 gebruiker een dwaze 
angsthaas, de bescheiden experimentele gebruiker is doorgaans van 
mening dat het gebruikspatroon van de Type 2 gebruikers suïcidale trek
ken vertoont. Enkele malen weet de experimentele gebruiker zich gerug
gesteund door 'progressieve artsen'. (Het betreft hier overigens 
voornamelijk gevallen uit het buitenland.)37 Veel dopinggoeroes kunnen 
tot deze categorie gebruikers gerekend worden. Zij zijn ook doorgaans 
degenen die experimenteren met nieuwe middelen en combinaties. Zo is 
de naam van Dan DuChaine, auteur van de 'Steroid Underground Hand
book', onlosmakelijk verbonden met het bekend worden van groeihor
moon, cimaterol (een agressieve variant van clenbuterol) en de cafeïne
efedrine-aspirine cocktail (gebruikt om versneld af te vallen), en heeft 
Manfred Bachmann, bekend van de 'World Anabolic Review' in belang
rijke mate bijgedragen aan de popularisering van clenbuterol. Uit 
dezelfde hoek komen ook berichten over de vele andere middelen die de 
prestaties in de sport ten goede zouden komen, zoals Piracetam, Ketitofen 
en GHB. In Nederland vinden de aanbevelingen van deze dopinggoeroes 
op dit gebied tot nu toe weinig navolging. 

De experimentele bescheiden gebruiker ziet zichzelf als een 'connaisseur' 
van de dopinggeduide middelen, en kijkt neer op de gebruikers die vrijwel 
continu agressieve anabole steroïden in megadoseringen tot zich nemen. 
Vele malen verantwoorder en effectiever is het, vindt hij of zij, om een 
bescheiden groeihormoonkuur te combineren met relatief milde anabole 
steroïden. 

37. Michael Mooney, medewerker van 'Muscle Media 2000' en uitgever van de 'Medibolics'
nieuwsbrief, vermeldde bijvoorbeeld onlangs in een artikel op welke manier insuline 
gebruikt diende te worden door bodybuilders. In dat artikel voerde hij een AIDS-patiënt op, 
'Sean', die van zijn dokter niet alleen een steroïdencocktail kreeg toegediend, maar ook een 
mix van groeihormoon en insuline. In een maand was 'Sean' hierdoor 12 Amerikaanse pon
den aangekomen. 'I know that this is the kind of'extra' synergism that can come from the 
GH/I stack, especially when it's added to anabolic steroids (AS), so I 'm fascinated, how did 
he learn about this 'pro-bodybuilding secret'? I mean, I don't talk about it myselfvery much 
because I sort of have a 'feeling' that it should stay in the pros' 'territory' and kind ofthink 
amateurs and gym bodybuilders shouldn't have easy access to it.( ... ) Well, Sean really 
knocks me out when he tells me his doctor told him about it!!! (. .. ) Well, Sean's doctor gave 
him a program that was basically idiot-proof, in that it has virtually no potential to overdose 
him on insulin and yet I know that the dose is sufficient to noticeably improve the potential 
anabolic activity of the GH .. .' (Mooney 1997) Zowel in de VS als in enkele buurlanden zijn er 
huisartsen, die bodybuilders 'medisch begeleiden', en daarbij zover gaan ook groeihormoon 
toe te dienen. Men is kennelijk van mening, dat het gebruik van groeihormoon in een lichte 
dosering is te prefereren boven (al of niet agressieve) anabolen in een hoge dosering. In het 
sportschoolcircuit is bekend dat in ieder geval één Belgische huisarts zich bezighoudt met 
het verstrekken van groeihormoon aan bodybuilders. Hier zou overigens weinig gebruik van 
worden gemaakt, aangezien de prijzen op de zwarte markt vele malen lager liggen. Men 
koopt het groeihormoon liever zelf. In dit kader moet opgemerkt worden, dat de huisarts 
Michiel Karsten zich altijd van het gebruik van groeihormoon heeft gedistantieerd. 
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Case: De Type-3 gebruiker 

Anabolen schadelijk? Als je ze misbruikt, ja. Maar als je ze gebruikt, nee38
• 

Als je je hoofd erbij houdt, is er weinig aan de hand. Hij adviseert altijd 
om zo min mogelijk en zo slim mogelijk te gebruiken. Als je begint, dan 
houd je het op bescheiden kuurtjes. Daarna ga je wat hoger zitten, en ga je 
wat andere middelen gebruiken. Het wil wel eens gebeuren, dat mensen op 
het ene middel niet meer reageren, maar op het andere weer wel. En als je 
merkt dat je niet meer op anabole steroïden reageert, ga je combineren met 
groeihormoon. Met 'medische' doseringen kun je zeker goede resultaten 
behalen, hoor. En dat is heus niet gevaarlijk. Minder gevaarlijk dan 
achterlijk hoge doseringen van testosteron. En als dat niet meer werkt, ga 
je eens aan IGF-1 denken. Je moet altijd weer wat anders doen, zodat je je 
lichaam verrast en aanzet tot groei. Dan heb je ook geen gevaarlijke 
doseringen nodig. 

5.4.5 Type 4: De experimentele grote gebruiker 

De gebruiker van dit type gebruikt 'eigenlijk alles' in hoge doseringen. Dit 
is de gebruiker die momenteel in de sport triomfen viert. In het voor
gaande is deze gebruiker al meerdere keren de revue gepasseerd, meestal 
als sportjournalisten of dopingwatchers uithaalden naar de roekeloze 
experimenten binnen de profbodybuilding. Het betreft hier overigens een 
relatief kleine groep sporters, die in staat is om jaarlijks tussen de 75.000 
en 100.000 dollar aan middelen te besteden - oflangs andere weg aan 
middelen kan komen. Het gebruik neemt hier dikwijls de vorm aan van 
continu gebruik van anabole steroïden, groeihormoon, IGF-1 en insuline. 

Fragment: De ex-Type 4 gebruiker 

' .. . I noticed that some bodybuilders were into drugs other than ergogenics. 
It was a sub-subculture. Same would take Ritalin or various 
amphetamines to get fired up for training. Then, because they'd be so 
jacked up, they'd take Quaaludes or Valium to put them to sleep at night. 
Some were even doing eight-balls of cocaine before training. I just stayed 
away from this crowd. I simply decided - it was rationalization at its finest 
- that smoking pot, shooting cocaine or firing yourself up with speedy 
drugs was absolutely unhealthy; that real bodybuilders didn't do that.' 

(Tijdens één van zijn laatste kuren gebruikte deze bodybuilder overigens 7 
soorten anabole steroïden door elkaar, en gebruikte hij in totaal per week 
ongeveer 5000 mg steroïden. Daarnaast gebruikte hij clenbuterol, 
groeihormoon, schildklierhormoon en insuline.) 

Ontleend aan: Philip Goglia & Jerry Kindela, 'Drug World Confession', 
Flex Magazine, August 1996, blz. 96. 

Bezorgdheid om de risico's is bij deze gebruikers, blijkens de anekdotische 
informatie (die overigens voornamelijk afkomstig is uit de bodybuilding
bladen), geheel afwezig. Waarschijnlijk worden daarom gebruikers van dit 
type niet zelden in verband gebracht met het gebruik van recreatieve 
drugs, zoals cocaïne en amfetamines. 

38. Dit onderscheid wordt vaak gemaakt door de meer deskundige gebruikers. Frederick 
Hatfield, schrijver van een ander Underground-steroïden-handboek: 'Drug abuse is bad. 
True. Drug USE, however, has been, is, and always will continue to be GOOD!' (Hatfield 
1982, 4) In zijn boekje over anabole steroïden wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de medi
sche grenswaarden waarbinnen de gebruiker moet blijven, om schadelijke gevolgen te ver
mijden. 
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Uitspraak: De 'insider' 

'Coke, dat is bijna normaal bij die gasten. Ze trainen op coke. Doen ze 
allemaal. Nou ja, niet allemaal. Maar heel, heel erg veel van die Grote 
Gasten. En dan train je hard, hom; op coke.' 

In interviews leggen bodybuilders, die ervaring hebben met recreatieve 
drugs, vaak de nadruk op het feit, dat het gebruik van prestatieverho
gende middelen als anabole steroïden de drempel voor het gebruik van 
recreatieve drugs verlaagt. 

Fragment: Interview met een ex-Type 4 gebruiker 

You did the bodybuilding drugs first. Did they make you more susceptible 
to doing the recreational drugs? 
Yes. No getting around it. Once I gat over my fear of needles, I injected 
cocaine. Once I gat used to shooting drugs, there really was no difference. A 
drug is a drug is a drug.' 

Ontleend aan: The Iron Warrior - Interview by Jim Schmaltz. In: Flex 
Magazine, October 1996, blz. 168. 

5.4.6 Type x: Pe ,gebruikers van uitsluitend afslankmiddelen op 
amefetaminebasis 

Deze groep is niet onder te brengen in de typologie van gebruikers. Het 
betreft hier, overigens voornamelijk vrouwelijke, gebruikers van afslank
middelen als fentermine (Ionamin) en dexfenfluramine (Redux). Voor een 
gedeelte kunnen zij gerekend worden tot de groep sportschoolbezoekers, 
voor een gedeelte ook niet. Verschillende handelaren en insiders vertellen 
in ieder geval, dat de handel in deze preparaten zich inmiddels heeft uit
gebreid naar koffie- en theehuizen. Volgens bepaalde respondenten is de 
afzet onder niet-sportende vrouwen inmiddels groter dan onder vrouwen 
die fitness of bodybuilding beoefenen. Gebruik van deze afslankmiddelen 
is niet duur. Een tablet van enkele guldens per dag volstaat. Er is weinig 
over deze groep bekend. 

5.5 Tendensen in het gebruik 

Zowel door de (al of niet internationaal verschijnende) tijdschriften die 
aan de cosmetische sport worden gewijd, als door verschillende insiders in 
het sportschoolcircuit, wordt gemeld dat het dopinggebruik sinds de jaren 
tachtig is verhevigd. Voor wat betreft de tijdschriften, hebben dergelijke 
beschouwingen meestal betrekking op het getalsmatig kleine wereldje 
van de wedstrijdbodybuilders, maar insiders zijn vrijwel unaniem van 
mening dat dezelfde tendens ook onder amateursporters aanwezig is. 
Teruggrijpend op het schema, waarin de gebruikers kunnen worden 
ondergebracht, is er sprake van een beweging naar 'rechtsboven'. Dat 
betekent, dat er niet alleen sprake is van een tendens is naar meer 
gebruik - zowel in tijd als in kwantiteit - als naar het gebruik van meer 
verschillende middelen. In het voorgaande is het stijgen van de gebruikte 
doseringen, of het populair worden van andere dopinggeduide middelen 
zoals clenbuterol, groeihormoon en afslankmiddelen op amfetamine-basis, 
al meerdere malen aan bod gekomen. 

De eerste tendens die op dit gebied gesignaleerd wordt, is een verande
rende houding ten opzichte van het gebruiken van middelen als drugs en 
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prestatieverhogende middelen. De wat ambitieuzere amateursporter 
begint sneller dergelijke middelen te gebruiken dan vroeger. 

Uitspraak: De insider 

'Is er sprake van een 'pil-mentaliteit'? De insider is er duidelijk over: nou 
en off In al die jaren dat hij nu in deze business actief was, had hij de 
mentaliteit van de gebruikers zien veranderen. Het verschil met vroeger 
was overduidelijk. Hij had hier een fitness-school, zoals we konden zien. 
En hier gebeurde het geregeld dat zo'n snotneus van 16 jaar hem kwam 
vragen om dope. Dat was het effect van de pilcultuu,: De acceptatie van het 
toedienen van lichaamsvreemde stoffen was zonder twijfel toegenomen, 
sinds de opkomst van de housemuziek39

. Vroeger ging je echt een zekere 
grens ave,; ho01; als je aan het spul ging. Je moest toch echt wel het excuus 
hebben van enkele jaren training, wilde je jezelf overtuigd hebben datje die 
stap kon maken. En als je die stap maakte, dan zorgde je ervoor dat je zo 
gezond nwgelijk leefde. Althans, zo had hij het dan gedaan. Geen alcohol, 
goede voeding. Dat soort dingen. Tegenwoordig was het anders. Ze hadden 
nog maar een paar maandjes getraind, en ze kwamen al. Of ze wilden met 
trainen gaan beginnen, dat kwam ook wel eens vo01: Ze waren het gewend, 
dingen in hun lijf te stoppen. Drugs waren normaal geworden. 

En het was natuurlijk ook een maatschappelijke zaak, als we begrepen wat 
hij bedoelde. Voor alles is tegenwoordig een pil. Zaken waarvoor je vroeger 
geen eens naar de dokter ging, daarvoor was tegenwoordig wel een 
medicijn. Geef je teveel geld uit als je gaat winkelen, dan ben je 
tegenwoordig winkelverslaafd. En kun je met medicijnen behandeld 
worden. Zet de TV maar aan, dan hoorde je het. Zoiets had natuurlijk ook 
z'n uitwerking op de jongens die hij hier zag>4°. 

Fragment: De sportschoolhouder en 'natura!' bodybuilder Hans Kroon 

'Het is gemakkelijker geworden om doping te nemen, doordat het gebruik 
van recreatieve drugs als XTC en speed ook steeds gewoner is. Mensen 
kiezen de snelste weg. Wie normaal traint, krijgt er ongeveer twee kilo spier 
per jaar bij. Met anabolen win je in acht weken tien kilo spier. Met één 
kuurtje ben je de hele zomer de bink op het strand41

.' 

39. Deze waarneming stemt overigens overeen met de bevindingen van Vogels e.a .. Uit het 
onderzoek naar het gebruik van prestatieverhogende middelen onder jonge mensen bleek, 
dat de druggebruikende respondenten veel vaker aangaven in doping geïnteresseerd te zijn 
dan niet-druggebruikers. (Respectievelijk 25% en 15%) (Vogels e.a. 994, 119) 
40. Het is - in sociologische termen, althans - onduidelijk hoe het proces waarop de respon
dent hier zinspeelt, geduid moet worden. Is het 'medicalisering'? Onder kritische medisch 
sociologen, voornamelijk onder degenen die zich met psychiatrie en andere takken van de 
geestelijke gezondheidszorg bezig gehouden hebben, wordt onder 'medicalisering' veelal ver
staan 'het proces waarin de geneeskunde op ontoelaatbare wijze binnendringt in de levens 
van mensen, waardoor de geneeskunde een belangrijke, en mogelijk gevaarlijke politieke 
macht is geworden'. De aandacht richt zich meestal op de 'geneeskunde als bron van morali
teit'. (Bijvoorbeeld: Armstrong 1981, 95/96) Bij nader inzien lijkt deze stelling echter 
onhoudbaar, aangezien de medische wetenschap in de dopingpraktijk van alledag vaak 
afwezig is. 
41. In dit citaat wordt er langs een andere hoek gekeken naar het dopinggebruik. Dopingge
bruik wordt hier vooral gezien als een 'snelle, makkelijke (gemakzuchtige?) oplossing voor 
een probleem'. In termen van de technologiekritiek is er dan sprake van een 'technological 
fix'. Het onderstaande citaat betreft het toepassen van dergelijke snelle, gemakzuchtige 
technologische oplossingen voor milieuproblemen - maar zou evengoed over het oplossen van 
lichamelijke 'problemen' kunnen gaan. 'The idea is that technology will always turn up a 
solution when required (. .. ). This philosophy rests on a (. .. ) beliefthat technology is an auto
nomous historica! force with its own dynamic. (. .. ) However, it can be argued that they (tech
nological fixes - WK & RvK) simply postpone the problem; worse still, the artificial extra 
momentum, or rate of growth, which such fixes provide can take the whole system beyond 
any hope of return to natura! equilibrium.' (David Elliot & Ruth Elliott, 1976, 20/21) 
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Ontleend aan: Mark van Driel, 'Hij ziet er gezond uit ... ', Volkskrant 7-5-
1997. 

In het verlengde hiervan melden insiders, dat gebruikers minder snel 
angst hebben om zichzelf grote doseringen toe te dienen of hun toevlucht 
te nemen tot experimentele preparaten. 

Uitspraak: De krachtsporter 

'Je ziet de laatste tijd wel gekke dingen gebeuren, ja. Ik ken ze persoonlijk, 
hoor. Van die jongens die per dag 16 oxy's nemen 42

• Ik zou zelf zoiets stoms 
nooit doen, maar je zou ze de kost moeten geven ... ' 

Uitspraak: De sportschoolhouder 

'Het wordt steeds gekker. Ik bemoei me er niet meer mee. Ze zoeken het zelf 
maar uit. Maar wat je ziet ... Jonge jochies die als eerste kuur met 
groeihormoon beginnen! Hoe oud? Misschien nog geen eens twintig. 
Vroeger had je nog zoiets van: je moet als je jonger dan 25 bent geen 
testosteron gebruiken. Nou, daar hebben ze nu geen moeite meer mee. En 
als ze het geld hebben, zetten ze er tegenwoordig gerust ook nog 
groeihormoon onder ... Ik ken jochies, die bij een eerste kuur al aan de 
groeihormoon gingen.' 

Een derde tendens in het gebruikerspatroon zou men 'diffusie' kunnen 
noemen. Het gebruik van dopinggeduide middelen verspreidt zich buiten 
de groep van bodybuilders en fitnessers. Dat laatste is het geval met de 
afslankmiddelen op amfetamine-basis. 

5.6 Conclusie en samenvatting 

Het voornaamste verschil tussen dopinggebruikers in het sportschoolcir
cuit en gebruikers in de topsport is gelegen in de afwezigheid van artsen 
en specialisten - al lijkt het verschil tussen beide circuits enigszins te ver
vagen. Voor het verkrijgen van de preparaten is men in het sportschoolcir
cuit aangewezen op de zwarte markt, terwijl men informatie voornamelijk 
van vrienden en kennissen verkrijgt, of van de Underground Literature. 
Gebruikers in het sportschoolcircuit gebruiken doorgaans hogere doserin
gen dan reguliere (sub)topsporters. De gebruikers in het sportschoolcir
cuit kunnen op twee relevante variabelen van elkaar verschillen: de 
hoeveelheid die men gebruikt, en het soort middelen dat men gebruikt. 
Door deze twee parameters met elkaar te combineren, kunnen vier Ide
aaltypes geconstrueerd worden. 

Type 1: de orthodoxe voorzichtige gebruiker, die slechts enkele kuren per 
jaar neemt, en zich beperkt tot anabole steroïden; 

Type 2: de orthodoxe grote gebruiker, die frequent en veel anabole steroï
den gebruikt; 

42. Oxymetholone is een oraal te gebruiken anabole steroïde, die meestal in doseringen van 
50 mg per tablet wordt verkocht. De gebruikers waar hieraan wordt gerefereerd gebruiken 
dus 800 mg orale anabole steroïden per dag! 
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Type 3: de experimentele voorzichtige gebruiker, die relatief bescheiden 
doseringen hanteert, maar ook andere middelen dan anabole steroïden 
gebruikt, zoals insuline en groeihormoon; 

Type 4: de experimentele grote gebruiker, die zowel meerdere middelen 
gebruikt als hoge doseringen hanteert. 

Vervolgens is er sprake van een type dopinggebruiker, dat zich beperkt tot 
de afslankmiddelen op amfetamine-basis. Deze gebruiker is meestal vrou
welijk, is niet meer per definitie gebonden aan het sportschool- en fitness
circuit en valt buiten de indeling. Er lijkt dan ook sprake te zijn van 
diffusie: het dopinggebruik breidt zich uit tot buiten de groep van sport
schoolbezoekers. 
Insiders constateren bij de gebruikers een verlaging van de drempel om 
dopinggeduide middelen te nemen, en stijgende doseringen. In dit ver
band is de term 'pil-mentaliteit' gevallen. Tevens wordt veelvuldig mel
ding gemaakt van een groeiende acceptatie van 'experimentele middelen', 
zoals clenbuterol en groeihormoon. 
Het bovenstaande in ogenschouw nemend, mag men stellen dat er sprake 
is van een zorgwekkende ontwikkeling binnen het gebruik van dopingge
duide middelen in het sportschoolcircuit. Het is aannemelijk, dat de kan
sen op ernstige schade aan de gezondheid bij veel gebruikers niet alleen 
groot, maar waarschijnlijk ook groeiende is. 
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6 Dopinghandelaren 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanboqzijde van de Nederlandse markt in 
dopinggeduide middelen behandeld. De vraag die hier centraal staat, is: 
hoe komen deze middelen uiteindelijk terecht bij de dopinggebruikers in 
sportscholen en fitnesscentra? Deze vraag laat zich niet eenvoudig beant
woorden. Er zijn meerdere kanalen waarlangs dopinggeduide middelen 
bij de consument terechtkomen, en elk kanaal bestaat weer uit verschil
lende 'schakels'. Daarom is dit een uitgebreid hoofdstuk gewÓ:rden. 

Er is een groot verschil tussen een gebruiker van d,opinggeduide middelen 
die door middel van handel de kosten van het eigen gebruik probeert te 
drukken, en een op grote schaal opererende handelaar, die een professio
nele organisatie om zich heen heeft gebouwd. In 6.2 wordt een indeling 
gepresenteerd, aan de hand waarvan de verschillen tussen de soorten 
handelaren duidelijk worden gemaakt. In 6.3 wordt ingegaan op de wijze 
waarop handelaren in dopinggeduide middelen hun handelswaar verkrij
gen. In deze paragraaf wordt tevens besproken hoe en in welke mate de 
farmaceutische industrie, apotheken, groothandels en internationale cri
minele organisaties betrokken zijn bij de Nederlandse markt in dopingge
duide middelen. In 6.4 wordt de economische kant van de handel in 
dopinggeduide middelen belicht. In deze paragraaf wordt het gedrag van 
de handelaren geanalyseerd als economisch gedrag. In 6.5 worden de acti
viteiten van handelaren op Internet onderzocht. Ook Nederlandse gebrui
kers blijken namelijk via de 'elektronische snelweg' aari preparaten te 
kunnen komen. In 6.6 wordt het hoofdstuk besloten met een samenvat
ting. 

6.2 Indeling van dopinghandelaren 

In deze paragraaf wordt een typologie uiteengezet, aan de hand waarvan 
de meeste handelaren in dopinggeduide middelen kunnen worden inge
deeld. De indeling zelf wordt behandeld in 6.2.1. Er worden vier verschil
lende soorten handelaren onderscheiden; 'organisaties', 'solisten', 
'tussenhandelaren' en 'kleine handelaren'. De organisaties worden behan
deld in 6.2.2, de solisten in 6.2.3, de tussenhandelaren in 6.2.4 en de 
kleine handelaren in 6.2.5. Deze paragraaf wordt in 6.2.6 samengevat. 

6.2.1 Indeling van de dopinghandelaren in het sportschoolcircuit 

De meeste handelaren in doping hebben, volgens de respondenten uit het 
sportschoolcircuit en de sfeer van de opsporing, hun uitvalsbasis in het 
sportschoolcircuit. Deze eerste typering van de handelaren wordt ook 
ondersteund door de bestanden van de Centrale Recherche Informatie 
(CRI), waarin de link tussen de handel in dopinggeduide middelen en het 
sportschoolcircuit min of meer wordt bevestigd1

. Van de 42 gevallen, 
waarin iets over de achtergrond van de vermeende handelaren in kwestie 
was geregistreerd, bleek er in 33 gevallen een binding met het sport
schoolcircuit te bestaan2

• In 48 gevallen was er niets over de achtergrond 
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van de handelaren bekend (in totaal waren er dus 90 gevallen in de 
bestanden van de CRI aanwezig). Desondanks kan geconcludeerd worden, 
dat er een duidelijk verband is tussen de handel in dopinggeduide midde
len en het sportschoolcircuit. 

Het aantal dopinghandelaren dat in het Nederlandse sportschoolcircuit 
actief is, loopt, indien men tenminste de ruimst mogelijke definitie van 
'handelaar' hanteert, in de honderden. Op een aantal punten kunnen deze 
handelaren van elkaar verschillen. 

De meest belangrijke factor waarin handelaren van elkaar kunnen ver
schillen, is de omvang van hun handel. Dat is het criterium dat door 
opsporingsambtenaren binnen bijvoorbeeld de divisie CRI3, de Economi
sche Controledienst of de Inspectie Gezondheidszorg wordt gehanteerd, 
en ook in het sportschoolcircuit wordt gebruikt. Opsporingsinstanties zijn 
uiteraard voornamelijk in grote handelaren geïnteresseerd. 

Een ander criterium is het aantal. Er zijn in Nederland slechts enkele 
'grote' handelaren actief. Een deel van hen heeft een organisatie om zich 
heen gebouwd, terwijl er ook enkele van hen solitair opereren. Het aantal 
organisaties en solitair opererende grote handelaren bedraagt, voorzover 
bij opsporingsinstanties bekend is, ongeveer 10. 

In de grafiek is de bovenstaande indeling grafisch weergegeven. Op de 
horizontale as is het aantal van de betreffende handelaren weergegeven. 
Op de verticale as staat de handelsomvang van het type handelaar uitge
zet. Die heeft betrekking op de handelsomvang van een 'gemiddelde orga
nisatie, solist, tussenhandelaar of kleine handelaar. 

Dit beeld is gesimplificeerd. Er zijn nog andere criteria aan te wijzen 
waarop handelaren van elkaar verschillen. In de onderstaande subpara
grafen worden deze besproken en zal een meer genuanceerd beeld worden 
geschetst. Desondanks kan de bovenstaande indeling als betrouwbaar 
worden beschouwd. In de volgende paragrafen zal dan ook geregeld 
gesproken worden over organisaties, solisten, tussenhandelaren en kleine 
handelaren. Een eerste nuancering kan hier al gemaakt worden: in de 
bovenstaande grafiek kan ook nog de factor 'tijd' worden ingebracht. Veel 
tussenhandelaren zijn namelijk ooit hun carrière begonnen als kleine 
handelaar. Voor solisten of handelaren in organisatieverband geldt onge
veer hetzelfde: vaak zijn zij begonnen als kleine handelaar of tussenhan
delaar4. Een tweede nuancering vloeit min of meer voort uit de eerste: er 
zijn veel handelaren, die min of meer tussen het ene en het andere soort 
handelaar in zitten. De overgang tussen 'solist' en 'organisatie' is bijvoor-

1. Hier wordt gebruik gemaakt van informatie, die is verkregen door het raadplegen van 
verschillende bestanden van de Centrale Recherche Informatie. De gebruikte gegevens heb
ben betrekking op de periode tussen 3-5-1990 en 7-8-1997. In het algemeen dient omtrent 
dit deelonderzoek te worden opgemerkt, dat er in Nederland door politie en justitie nauwe
lijks actie wordt ondernomen tegen handelaren in dopinggeduide middelen, en dat alle gege
vens in de archieven van de CRI dus betrekking hebben op 'toevalstreffers'. Daarbij moet 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een geweldsdelict, waarbij tijdens het onderzoek ook een 
partij dopinggeduide middelen wordt aangetroffen. Bronnen bij de politie melden, dat in ver
reweg de meeste gevallen er hiervan zelfs geen rapport wordt opgemaakt. De gegevens 
waarover de CRI beschikt, kunnen dus beschouwd worden als het bovenste topje van de ijs
berg. Daarbij komt nog, dat volgens medewerkers de CRI geen overzicht meer heeft van wat 
er in de regio's gebeurt. 
2. In negen gevallen betrof het bindingen met de veehouderij, waarbij het ging om het in de 
kalvermesterij gebruikte preparaat clenbuterol. In twee gevallen was er zowel sprake van 
bindingen met de veehouderij, als van bindingen met het sportschoolcircuit. 
3. Hier wordt gedoeld op de rechercheurs, die als 'adviseurs inzake synthetische drugs' des
gewenst de regionale korpsen bijstaan. 
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beeld vloeiend. Hetzelfde kan gezegd worden van de overgang tussen 
bepaalde soorten kleine handelaren en solisten, en over bepaalde soorten 
kleine handelaren en tussenhandelaren. 

omzet 

groot 

tussenhandelaren 

kleine handelaren 
klein 

aantal 
~-----------------~-----------+ handelaren 

weinig +-------------------+ veel 

Indeling van handelaren op basis van omzet en aantal. 

De meeste grote handelaren kunnen beschouwd worden als het voor
naamste 'doorgeefluik', waardoor dopinggeduide middelen in het Neder
landse sportschoolcircuit terechtkomen. Hoewel deze grote handelaren 
ook direct aan consumenten leveren, zetten zij immers het grootste 
gedeelte van hun handel af via andere, kleinere handelaren. Deze laatste 
groep handelaren wordt hier 'tussenhandelaren' genoemd. Het aantal tus
senhandelaren loopt in de tientallen. Tussenhandelaren verkopen de mid
delen weer door aan consumenten, waarvan een gedeelte de preparaten 
weer verder verkoopt. De groep kleine handelaren, die in de eerste plaats 
als consument van dopinggeduide middelen moet worden gezien, noemen 
we tenslotte de 'kleine handelaren'. Deze structuur is overigens niet 
'typisch Nederlands'. 

4. Naar het zich laat aanzien, zijn de meeste grote handelaren, zowel de kingpins binnen 
organisaties, als de solisten, vaker als kleine handelaar begonnen, dan als tussenhandelaar. 
We spreken dan over de kleine handelaren, die zelf hun middelen via de farmaceutische 
industrie betrekken, of verkrijgen van derden. De Nederlandse situatie is ook in dit geval 
niet uitzonderlijk. Ook in een zaak als die rondom Jenkins, de Britse estafetteloper die 
medio jaren tachtig in de VS een 'anabolenimperium' opzette, was dit het geval. Tot zijn 
arrestatie gold Jenkins als één van de grootste handelaren in dopinggeduide middelen. 'Jen
kins en Dillon (medewerker van Jenkins - WK & RvK) verdienen uitstekend aan hun invoer. 
In 1986 willen ze pas praten over een transactie als daar tenminste 20.000 gulden of 
375.000 BF mee gemoeid is, een jaar later is dat bedrag al opgetrokken naar 100.000 gulden 
of 1.870.000 BF'. (Nelissen 1989, 123) Gedurende Jenkins' hoogtijdagen als handelaar, 
haalde hij overigens meerdere malen de internationale pers, vanwege zijn scherpe veroorde
ling van sporters die doping gebruikten. 
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Case: 'Operation Juice-Free' 

In de VS werd in 1997 door de politie van de staat Virginia en de US 
Customs 'one of the largest steroid distribution networks in the nation' 
opgerold, in de actie Operation Juice-Free5. Er werden vier mannen 
gearresteerd, waaronder één grote handelaa,; één tussenhandelaar en twee 
kleine handelaren - waarvan één ook als 'tussenhandelaar' betiteld kan 
worden. De grote handelaar importeerde grote hoeveelheden anabole 
steroïden, groeihormoon, clenbuterol en verscheiden synthetische 
recreatieve drugs, zoals XTC en Rohypnol. Hij verkocht zijn middelen weer 
door aan ongeveer 25 tussenhandelaren. Eén van deze 25 
tussenhandelaren verkocht de dopinggeduide middelen weer door aan een 
chiropract01; die overigens ook een wedstrijdbodybuilder was. De 
chiropractor verkocht de middelen gedeeltelijk via zijn praktijk aan 
atleten, en gedeeltelijk via een andere bodybuilde1; die voor hem de 
middelen verkocht in verschillende sportscholen in de regio. In de actie 
Operation Juice-Free werden 50.000 preparaten in beslag genomen. 
(Gezien de omvang van het netwerk een zeer geringe hoeveelheid.) 

(Bron: The Virginian Pilot, 27-2-1997; (http:/ /www.lainet.com/muscle/ 
bust.htm) 

6.2.2 De organisaties 

Bij de Inspectie Gezondheidszorg Zuid Holland is bekend, dat er in Neder
land ongeveer vijf organisaties actief zijn in de handel in dopinggeduide 
middelen. Deze organisaties bestaan veelal uit een kopstuk, een kingpin, 
die een harde kern van vier tot vijf man om zich heen heeft verzameld. De 
organisaties maken daarnaast soms ook nog gebruik van de diensten van 
anderen, die niet tot de harde kern behoren, en nu eens wel, en dan weer 
niet voor de organisatie werkzaam zijn. De meest in het oog lopende ver
kooppunten van de organisaties zijn de sportscholen en fitnesscentra die 
eigendom zijn van de kingpins van de organisaties, maar er wordt ook 
gebruik gemaakt van sportzaken, waar behalve kledingstukken, gewich
ten, veren, voedingssupplementen, riemen en boeken ook dopinggeduide 
middelen worden verkocht - onder de toonbank uiteraard6

• Tevens leveren 
de organisaties op hun beurt weer aan allerhande tussenhandelaren. 
Hierbij kan gedacht worden aan andere sportschoolhouders, of aan han
delaren die anderszins een functie in de sport vervullen. 

Ongeveer de helft van de organisaties is door opsporingsinstanties in ver
band gebracht met criminele activiteiten. Daarbij moet vooral worden 
gedacht aan de handel in soft- en synthetische drugs. In bepaalde geval
len worden deze 'slechte reputaties' van organisaties bevestigd door han
delaren en andere i;;leutelfiguren in het sportschoolcircuit. Deze criminele 
activiteiten vallen echter buiten het bestek van dit rapport. 

De organisaties hebben, volgens handelaren en opsporingsbevoegde 
instanties, een groot gedeelte van Nederland onderverdeeld in regio's 7. 

Elke organisatie heeft 'zijn' regio, en heeft binnen die regio een soort 
monopoliepositie. Kopers uit andere regio's worden ofwel geweerd, ofwel 
alleen voorzien van anabolica en andere dopinggeduide middelen voor 

5. 'Juice' is een code-woord voor anabole steroïden. 
6. Eén van de twee serieuze 'anabolenzaken' die Nederland heeft, is de 'Zaak Gorilla' (1994). 
De 'Zaak Gorilla' had betrekking op zo'n sportzaak, die sportkleding van het merk 'Gorilla 
Wear' verkocht. Daar ontleende de 'Zaak Gorilla' dan ook zijn naam aan. Tijdens deze zaak 
werden 134 soorten preparaten, duizenden tabletten en 300.000 ampullen in beslag geno
men. De sportschoolwaarde van deze partij bedroeg naar schatting f5.000.000. (Drs. 
P.H.Vree in Van Kleij 1996, 50) 
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dezelfde prijs als in diens regio gangbaar is, zodat de koper afziet van ver
dere transacties buiten zijn regio. In enkele gevallen zouden, volgens res
pondenten uit het sportschoolcircuit, de scheidslijnen tussen de regio's 
zelfs met geweld verdedigd zijn. Afspraken zoals deze zijn bedoeld om 
onderlinge concurrentie tussen de organisaties tegen te gaan, en 'prijze
noorlogen' te voorkomen. Handelaren rechtvaardigen dit systeem door te 
wijzen op de relatief geringe winsten die op de verkoop van dit soort pre
paraten worden gemaakt8

• Er zijn aanwijzingen dat de geografische 
scheidslijnen tussen de regio's momenteel aan het afbrokkelen zijn - en 
daarnaast is het nog maar de vraag of het regio-systeem ooit waterdicht 
was. Een aantal kleinere handelaren en insiders rapporteert in ieder 
geval, dat er tegenwoordig per regio, sportschool of ander verkooppunt 
dikwijls meer aanvoerkanalen van dopinggeduide middelen zijn dan van 
één bepaalde organisatie. 

Deze samenspraak tussen organisaties heeft een equivalent in de wijze 
waarop de organisaties hun dopinggeduide middelen verkrijgen. Zowel in 
het sportschoolcircuit als bij opsporingsinstanties zijn de wegen waar
langs organisaties preparaten betrekken, in grote lijnen bekend. De 
meeste organisaties kopen hun handelswaren zelf van producenten, of 
betrekken die van andere organisaties. In het eerste geval moet gedacht 
worden aan leden van de organisaties, die zelf naar het buitenland afrei
zen om middelen te kopen, of aan internationale organisaties die aan de 
organisaties middelen te koop aanbieden. In het tweede geval is er sprake 
van handel tussen organisaties. Hierover circuleren het sportschoolcircuit 
meerdere anekdotes. De handel tussen organisaties lijkt echter niet fre
quent plaats te vinden, behoudens een enkele uitzondering waarin van 
een permanent samenwerkingsverband tussen twee organisaties sprake 
lijkt te zijn. Deze handel is desondanks onontbeerlijk. Dopinggeduide 
middelen worden immers op veel verschillende locaties gefabriceerd, en 
worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt (zie hoofdstuk 4). Een 
organisatie dient dan ook een 'totaalpakket' aan middelen te kunnen aan
bieden. Gebruikers van dopinggeduide middelen geven er namelijk de 
voorkeur aan, al hun middelen bij één en dezelfde handelaar te kopen. 
Het is vaak, ook voor organisaties, ondoenlijk om zelf al deze middelen te 
kunnen inkopen - zeker, als men zich realiseert dat de m~este handelaren 
in dopinggeduide middelen liever niet meer voorraad opbouwen dan voor 
de enkele maanden nodig is9

• Daarom wordt er geregeld een beroep 
gedaan op andere handelaren om de ontbrekende middelen aan te vullen. 

Verschillende verschijnselen duiden erop, dat de meeste organisaties pro
fessioneel te werk gaan. De mate van professionaliteit blijkt bijvoorbeeld 
uit de toegang die men heeft tot hoogwaardige juridische adviseurs zoals 
advocaten. Zo merkte een bij een kleine 'anabolenzaak' betrokken recher-

7. De meeste meldingen die in de media zijn verschenen omtrent de handel in dopinggeduide 
middelen hebben betrekking op het Zuiden van Nederland. Ook in de CRI-bestanden komt 
deze geografische concentratie naar voren. Worden deze gegevens geordend naar regio, dan 
blijkt dat er in twee Nederlandse regio's vaker melding is gemaakt van zaken, waarbij ook 
dopinggeduide middelen worden genoemd. Het betreft de regio's Zuid Limburg (21 gevallen) 
en Midden en West Brabant (10 gevallen). Op de derde plaats komt de regio Utrecht (6 
gevallen). (Het totale aantal gevallen, dat in Nederland gesitueerd kan worden, bedraagt 
63.) Uit deze gegevens mag echter niet geconcludeerd worden, dat de handel in, en het 
gebruik van, dopinggeduide middelen zich in de Zuidelijke regio's concentreert. Waarschijn
lijk treedt hier vertekening op, doordat in deze regio's verschillende teams zich intensief 
bezighouden met de bestrijding van de handel in synthetische drugs. Tijdens deze acties 
komt veel aan het licht omtrent dopinggeduide middelen. 
8. Voor wat betreft de economische aspecten van de dopinghandel in dopinggeduide wordt 
verwezen naar 6.4. 
9. Naar eigen zeggen proberen handelaren zo de verliezen te beperken, in geval zich een 
politie-inval, en de daar onvermijdelijk op volgende inbeslagname, mocht voordoen. 
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cheur op, dat de verdachte - die behoorde tot een organisatie - uit zijn 
hoofd het telefoonnummer van zijn advocaat wist en die na zijn aanhou
ding ook belde10

• 

De professionaliteit van de organisaties is verder nog af te leiden uit het 
gegeven, dat er binnen sommige organisaties sprake is van een zekere 
discipline, die zich in bepaalde gevallen ook uitstrekt tot de tussenhande
laren waaraan men levert. In dit verband moet opgemerkt worden, dat er 
bij opsporingsinstanties intussen 10 gevallen bekend zijn van afrekening 
binnen het anabolenmilieu. De afrekeningen vonden plaats in de jaren 
negentig. Daarvoor kwamen dergelijke verschijnselen nauwelijks voor. In 
één geval had de afrekening een dodelijke afloop, in enkele gevallen 
beperkte men zich tot zware mishandeling, uitmondend in ziekenhuisop
name. In de meeste gevallen was hier sprake van acties binnen één orga
nisatie of de vaste kring van afnemers. Indien we ons concentreren op die 
gevallen, komen twee motieven naar voren: 

Het slachtoffer had de prijsafspraken aan zijn laars gelapt 
Op een aantal sportscholen doet bijvoorbeeld het verhaal de ronde van 
een handelaar die onder de prijs was gaan zitten, vervolgens door een 
aantal collega's was meegetroond naar het dak van een hoog gebouw, op 
de rand van het dak was gezet, waarop men de man enkele kogels in z'n 
liezen had geschoten. Met een anekdote als deze in het achterhoofd is het 
niet verwonderlijk, dat zelfs kleine handelaren, die meerdere schijven van 
de organisaties verwijderd zijn, dergelijke afspraken ter harte nemen. 
Een kleine handelaar vertelde de onderzoeker eens, dat er geen haar op 
zijn hoofd was die eraan dacht om preparaten onder de prijs te gaan ver
kopen. Op de vraag naar het waarom, antwoordde hij, dat hij dan 'moei
lijkheden kreeg met de man waar hij het van kreeg'. De motieven van de 
leverancier om het hem 'moeilijk te maken' waren weer gelegen in het 
gegeven dat de leverancier op zijn beurt weer 'moeilijkheden zou krijgen', 
als bekend zou worden dat één van zijn afnemers middelen onder de prijs 
verkocht. 

Het slachtoffer had 'gepraat' 
Bij opsporingsinstanties zijn gevallen bekend, waarin het slachtoffer 
tegenover opsporingsambtenaren uit de school had geklapt, of voorne
mens was geweest dat te doen. Een betrokken opsporingsambtenaar 
merkte overigens in dit verband op, dat het geweld dat hij de laatste jaren 
in de dopinghandel had gezien, niet alleen in omvang was toegenomen, 
maar nu ook in alle opzichten vergelijkbaar was met het geweld dat in de 
drugshandel wordt aangetroffen. 

Deze interne, en zich tot de tussenhandelaren en kleine handelaren uit
strekkende, disciplinering heeft in minstens één geval een organisatie 
voor oprollen behoed. Enkele jaren geleden probeerde de Economische 
Controledienst (ECD) een zaak te openen tegen een handelaar die een 
aantal sportscholen van clenbuterol had voorzien. Het wetsartikel dat 
daarbij benut werd, was artikel 17 4 van het Wetboek van Strafrecht -
waarin staat vermeld, dat het strafbaar is om goederen te verkopen die 
gevaar kunnen opleveren voor de koper, als daarbij dat gevaar verzwegen 
wordt. De eerste drie sportschoolhouders die door de ECD benaderd wer-

10. Bij een auto-ongeluk bleek een betrokken bestuurder een grote hoeveelheid anabole ste
roïden te vervoeren: 2350 tabletten clenbuterol, 720 tabletten Nolvadex, 90 tabletten Primo
bolan, 189 ampullen Primobolan, 50 ampullen Sustanon, 10.100 tabletten Stromba. Volgens 
de eigenaar waren deze middelen 'voor eigen gebruik'. In deze zaak werd geen uitspraak 
gedaan. De verdachte reageerde niet op de dagvaarding, en kon niet gelokaliseerd worden. 
Na een jaar besloot de rechter vervolgens, dat er sprake was van een 'oud feit', waarop de 
verdachte van vervolging werd ontslagen. 
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den om belastende verklaringen af te leggen, legden die verklaringen ook 
daadwerkelijk af. De ECD had toen de hoop, dat er een zaak begonnen 
kon worden en toog alvast met deze drie verklaringen naar het voorover
leg met de rechter, officier van Justitie en de advocaat van de tegenpartij. 
Enkele uren na het overleg benaderden medewerkers van de ECD de 
andere sportschoolhouders, waarvan was vast komen te staan dat zij clen
buterol uit dezelfde bron betrokken. Bij deze sportschoolhouders ving de 
ECD echter bot. Deze sportschoolhouders konden zich merkwaardigerwijs 
wèl herinneren dat de handelaar in kwestie had gewaarschuwd voor de 
gevaren die aan het gebruik van clenbuterol kleefden. De volgende dag 
werd de ECD vervolgens opgebeld door de drie sportschoolhouders die het 
tegenovergestelde hadden verklaard. Alle drie trokken hun verklaring in, 
in opvallend eensluidende bewoordingen: ze hadden hun gedachten er nog 
eens over laten gaan, en zich herinnerd wel degelijk voor schadelijke bij
werkingen gewaarschuwd te zijn. Hierop werd door Justitie besloten niet 
tot een strafzaak over te gaan. 

6.2.3 De solisten 

Naast de organisaties zijn er volgens opsporingsinstanties in Nederland 
minimaal twee of drie solitair opererende handelaren in dopinggeduide 
middelen actief. In het sportschoolcircuit zijn er echter meer bekend. Op 
basis van sleutelfiguren in het sportschoolcircuit en wat er binnen opspo
ringsinstanties over de solisten bekend is, is hun werkwijze te reconstrue
ren. 

Alleen in uitzonderingsgevallen werken solisten samen met anderen; bij
voorbeeld wanneer zich zeldzame of onverwachte omstandigheden voor
doen, zoals een ziekte die een reis verhindert, of het vermoeden dat de 
politie de zaak van te nabij volgt om nog zelf de honneurs te kunnen 
waarnemen. In dergelijke situaties wordt wel eens een familielid of een 
goede vriend ingeschakeld. Voor het overige opereren de solisten alleen. 
Anders dan de kingpins van de organisaties houden de solisten zowel de 
inkoop als de verkoop van de dopinggeduide middelen zoveel mogelijk in 
eigen hand. Het professionele leven van de solisten vertoont grote over
eenkomsten met dat van een buitendienstfunctionaris: zij reizen veel. 
Geregeld - een tiental malen of meer per jaar - reizen zij naar het buiten
land om hun handelswaar in te kopen, officieel 'als toerist', of om 'familie 
te bezoeken'. (Net zoals bij de organisaties, zijn de solisten huiverig om 
voorraad op te bouwen voor een langere periode dan enkele maanden.) 
Terug in Nederland reizen zij binnen 'hun gebied' om hun handelswaar af 
te zetten, of wachten zij eenvoudig af tot de kopers contact met hen opne
men. Meestal hebben solisten een aantal vaste afnemers die grote hoe
veelheden afnemen - bijvoorbeeld sportschoolhouders, trainers of andere 
handelaren. Vaak wordt een redelijk gedeelte regelrecht aan de consu
menten verkocht. 

Voor de solisten geldt overigens wat voor de meerderheid van de handel
aren in dopinggeduide middelen geldt: ze zijn zelf ook actief in de cosmeti
sche sport, of zijn dat geweest, als sporter of als begeleider. Een gedeelte 
van hun handelsbetrekkingen vloeit dan dikwijls rechtstreeks voort uit 
hun activiteiten binnen de cosmetische sport: de eigenaar van de sport
scho(o)l(en) die men frequenteert, of de pupillen die men begeleidt. 
Anders dan veel kingpins binnen de organisaties bezitten de meeste solis
ten geen eigen sportschool. Dat is niet verwonderlijk, aangezien hun 
werkwijze moeilijk samengaat met het beheren van een sportschool. 

Een ander in het oog lopend verschil met de organisaties is gelegen in de 
geografische situatie van de activiteiten der solisten. Althans: de meeste 
solisten zijn volgens opsporingsinstanties vooral actief in de grensstreken 
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van Nederland. Er zijn echter ook een aantal solisten in het binnenland 
van Nederland actief - niet zelden in de gebieden die tot de regio's van de 
organisaties gerekend kunnen worden. Opvallend is eveneens dat er, voor 
zover bekend, vrijwel geen solisten zijn die noemenswaardige criminele 
nevenactiviteiten ontplooien. 

Case: Portret van een solist 

D. traint al sinds zijn jeugd op een hardcore-sportschool, die ook als 
zodanig in de wijde omtrek bekend staat. Hij bezoekt de sportschool drie 
tot vier maal per week. Hij is, hoewel in het bezit van een MBO-diploma, 
werkloos, maar vult zijn uitkering aan door sinds de vroege jaren negentig 
te handelen in anabole steroïden. Elke twee maanden reist hij per auto af 
naar zijn 'Heimat' - zoals hij het zelf noemt: Turkije. Daar koopt hij, soms 
bij de ene, dan weer bij de andere apotheek anabole steroïden, net zoveel 
als hij in zijn auto kan vervoeren zonder dat het van buiten opvalt. Daarna 
vertrekt hij weer naar Nederland. Geregeld doet hij op zijn autotochten ook 
Oost-Europese landen aan, waar hij de nodige contacten heeft 

De bodybuilders op de sportschool waar D. traint, zijn vaste klanten van 
hem. De sportschoolhouder eveneens. De laatste verkoopt overigens een 
gedeelte van de spullen weer door aan andere leden. D. heeft ook contacten 
buiten de sportschool. Voornamelijk bodybuilders, die op de sportschool 
waren gaan trainen nadat ze gehoord hadden dat daar iemand rondliep, 
die aan preparaten kon komen. Sonunigen hadden er dagelijks anderhalf 
uur reizen voor over gehad, om op die school te kunnen trainen. Nadat ze 
het contact met D. hadden gelegd, waren ze vaak na verloop van tijd weer 
teruggekeerd naar hun oude sportschool. Als ze vonden dat het weer tijd 
was geworden voor een 'kuur', belden ze D. op om te bestellen. 

D. staat in het circuit van de handelaren bekend als een redelijk 
betrouwbare leverancie1: Af en toe zijn er contacten tussen D en deze 
handelaren, waarbij D. grotere partijen kwijt kan. Dergelijke contacten 
zijn echter zeldzaam. 
D. doet per week een stuk of tien zaakjes. Hij leeft er goed van - hij kan 
ervan uitgaan, geregeld het casino bezoeken, zijn huis goed inrichten en 
voorzien van dure elektronische apparatuw: Hij kan er een goede auto van 
rijden en zijn familie zo nodig financieel ondersteunen. 'Geld overhouden', 
laat staan een klein kapitaal opbouwen voor de oude dag, is er echter niet 
bij. 

Onlangs stopte D. met de handel in dopinggeduide middelen. De 
opbrengsten wogen eigenlijk niet meer op tegen de moeite en risico's. Het 
voortdurende op- en neer rijden, de angst bij het passeren van de douane, 
het werd hem allemaal teveel. Vrienden van hem, die hun geld eveneens 
verdienen in het zwarte en grijze circuit maar niks met de handel in 
dopinggeduide middelen hebben uit te staan, verdienen evenveel als hij -
en leven daarbij aanzienlijk comfortabeler. Daarbij komt nog, dat de 
bevriende sportschoolhouder onlangs zijn zaak aan iemand anders heeft 
verkocht. De nieuwe eigenaar stond niet langer toe dat er in zijn 
sportschool doping werd verhandeld. Als de klanten doping wilden 
gebruiken, dan was dat hun zaak, daar had hij toch geen controle op, 
maar hij wilde niet dat D. in zijn school nog actief was. Toen D. het verbod 
een keer overtrad, werd hem te verstaan gegeven dat hij moest vertrekken. 
D. traint sindsdien op een andere sportschool, maar heeft de energie niet 
meer om een nieuwe klantenkring op te bouwen. Daarom heeft D. de 
handel in doping geleidelijk afgebouwd en is hij zich gaan oriënteren op de 
handel in imitatie-horloges, -sieraden, -merkkleding en -parfums. 
Daarnaast doet hij geregeld klusjes voor bevriende handelaren in 
softdrugs. 
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6.2.4 De tussenhandelaren 

Voornamelijk via de solisten en de organisaties komen de dopinggeduide 
middelen terecht bij de tussenhandelaren. Bij 'tussenhandelaren' kan 
gedacht worden aan bepaalde sportschoolhouders of aan familieleden of 
vrienden van die sportschoolhouders. In die gevallen is er sprake van een 
'veiligheidsconstructie'. 'Als we dan een inval krijgen, dan kunnen ze niet 
aan de sportschool komen', zo legde een sportschoolhouder de reden van 
deze constructie uit. Daarnaast is er sprake van tussenhandelaren die 
weinig of niets met de sportschool van doen hebben - behalve dan dat ze 
er trainen. Soms genieten ze de status van huisdealer en worden poten
tiële klanten door de sportschoolhouder naar hen doorverwezen. Soms 
trainen ze op meerdere sportscholen, om hun klantenkring zo groot moge
lijk te houden11

• Soms is er sprake van meerdere tussenhandelaren, die 
actief zijn in dezelfde sportschool. Dikwijls betrekken deze tussenhande
laren hun spullen van één en dezelfde bron, en niet zelden is sprake van 
een gespannen verhouding tussen de tussenhandelaren. In bepaalde 
gevallen wil deze gespannen verhouding wel eens uitlopen op een geweld
dadig conflict, maar meestal wordt de spanning bezworen door afspraken. 

Over het totale aantal tussenhandelaren zijn geen cijfers bekend - ook 
geen schattingen. De aandacht van nationale en regio-overstijgende 
opsporingsinstanties richt zich niet op 'kleine jongens'. Het is bij instan
ties als de Economische Controle Dienst en de Centrale Recherche Infor
matie (CRI) echter wel bekend, dat een groot aantal tussenhandelaren in 
de kring van sportschooleigenaren moet worden gezocht. In elke regio zijn 
wel sportscholen, die bekend staan als 'gebruikersscholen'. Wij schatten 
het totale aantal van dit type handelaren in de orde van grootte van vele 
tientallen tot enkele honderdtallen. 

Case: De gebruikersschool 

'Deze school staat er om bekend', zegt K. Hij is een bodybuilder die al jaren 
traint op een sportschool, die in de wijde omgeving als een 'anabolenschool' 
bekend staat. Bijna alle bodybuilders op 'zijn' school gebruiken. Hijzelf 
niet. Het is hem te gevaarlijk. Hij is tevreden met zijn figuw; en hoewel 'het 
natuurlijk altijd beter kan' trekt de levensstijl van een hardcore 
bodybuilder hem niet zo. Hij heeft geen zin om altijd krap in z'n geld te 
zitten, nooit uit te gaan en voortdurend op z'n eten te letten. Maar op zijn 
sportschool lopen er tientallen rond die er anders over denken. Ongeveer de 
hele harde kern van de sportschoolbezoekers gebruikt. Er trainen trouwens 
ook een stel gebruikers op deze school, die maar af en toe hier komen. Hun 
'eigen' sportschool is elders gevestigd. Ja, die komen hier voor het spul, 
waarschijnlijk. 

ll. Volgens diverse insiders in het sportschool en fitnesscircuit, is een aanzienlijk aantal van 
deze, niet als eigenaar van een sportschool of fitnesscentrum te betitelen, handelaren actief 
op hoog tot redelijk hoog niveau in de bodybuildingsport. 'Ze moeten ook wel', merkte een 
respondent in dit verband op. 'Als je kijkt naar wat het kost om voldoende spul te kopen om 
op een beetje niveau mee te draaien .. .' De relatie tussen participatie in de sport op hoog 
niveau en de activiteiten als handelaar, geldt ook andersom: de successen in de sport funge
ren dan als 'reclame'. Detectives die in opdracht van de farmaceutische industrie in Neder
land contact maakten met leden van een organisatie, die handelde in (vervalste) 
dopinggeduide middelen, hebben dit overigens ook gerapporteerd, toen zij een portret van 
een lid van deze organisatie schilderden. 'X vertelde verder dat hij momenteel de beste body
builder in Nederland was, en hij liet ons een poster zien met zijn foto'. (Ontleend aan een 
geanonimiseerd rapport, 199-.) Ook uit de internationale reguliere topsport komen overi
gens dergelijke berichten. Topatleten als de gewichtheffer Koerlovitsj, de schaatsers Goelja
jev en Krosby en vele anderen zijn sinds de jaren tachtig al in verband gebracht met de 
handel in dopinggeduide middelen. (Bijvoorbeeld: Nelissen 1989, blz 117 e.v.) In veel geval
len fungeerden deze atleten als 'tussenhandelaar', waarbij gebruik werd gemaakt van de 
reputatie die men in de sport had opgebouwd. 
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Anabole steroïden en clenbuterol worden ongeveer door de totale harde 
kern gebruikt. De sportschoolhouder is trouwens fel gekant tegen het 
gebruik van clenbuterol. 'Clenbuterol is voor beesten', zegt de 
sportschoolhouder altijd. 'Mensen moeten spullen gebruiken die voor 
mensen zijn ontwikkeld - en geen spullen gebruiken die voor dieren zijn 
bedoeld. Als je gebruikt, moet je zo gezond mogelijk gebruiken. Rommel die 
voor beesten is gemaakt hoort daar dus niet bij.' K. hoort groeihormoon en 
insuline wel eens noemen, maar hij weet niet of het gebruikt wordt. Hij 
houdt zich er afzijdig van. Hij komt hier om te trainen. 

De belangrijkste bron van de middelen is de sportschoolhouder zelf, weet 
K.. De man spuit zelf ook. Zijn trainingsmaat heeft de sportschoolhouder 
wel eens betrapt, toen die zichzelf in de kleedkamer aan het injecteren was. 

De sportschoolhouder krijgt zijn anabolen en andere middelen van iemand 
anders. Van wie, dat weet hij niet - en dat wil hij ook niet weten. Van de 
sportschool wordt een gedeelte van de spullen weer naar andere plaatsen 
vervoerd. Waarnaar toe, dat weet hij niet - en precies, dat wil hij ook niet 
weten. Hij bemoeit zich nergens mee. Waarom hij het dan allemaal weet? 
Omdat iedereen het weet. Het is geen geheim. De lui die niet gebruiken 
weten het. Bijna iedereen in de stad weet het - ook als ze nog nooit een stap 
in de school gezet hebben ... 

Ook de meeste tussenhandelaren hebben zo min mogelijk dopinggeduide 
middelen in voorraad. Zij werken, naar eigen zeggen, veelal op bestelling. 
Indien een sporter een kuur wil gebruiken, geeft hij dat aan de tussen
handelaar te kennen. Die haalt daarop zijn bestelling bij een grotere han
delaar, en verkoopt daarop de middelen weer door aan de klant. Dit is 
overigens geen wet van Meden en Perzen: er zijn tussenhandelaren die 
een tamelijk grote klantenkring hebben, en wel degelijk spullen op voor
raad hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan sportscholen, 
die in de regio als verkooppunt bekend staan en door kopers gefrequen
teerd worden. 

Een belangrijk verschil met de solisten en de organisaties is gelegen in 
het feit, dat de meeste tussenhandelaren niet van hun handel kunnen 
bestaan. De winstmarges (en de omzet) zijn te gering. De voornaamste 
inkomsten worden gegenereerd door de exploitatie van de sportschool of, 
in het geval van de 'huisdealers', gewoon door een reguliere baan. 

Case: De tussenhandelaar 

Hoewel zijn sportschool plaatselijk bekendheid genoot als 'anabolenschool', 
verkocht hijzelf alleen aan de Jongens die al jaren bij hem trainden. Op 
zijn school trainde een tijdlang een jonge bodybuilder uit een ander 
gedeelte van het land, die hem 'de oren van de kop zeurde om anabolen', 
maar daar ging hij niet op in. Hij wilde geen moeilijkheden. 
Officieel handelde zijn broer dat soort zaken af. Als er Jongens zijn die bij 
hem bestelden, gingen hij of zijn broer de spullen halen bij een sportschool, 
die eigendom was van een kingpin en bekend stond als een 'ouderwetse, 
goudeerlijke handelaar'. De broer van de sportschoolhouder zette 
vervolgens ook, indien gewenst, de injecties, en bewaarde de ampullen in 
zijn koelkast. Veel gebruikers durfden nu eenmaal de ampullen niet naar 
huis te nemen, uit angst dat vriendin of vrouw, kinderen of ouders, de 
preparaten ontdekten. 

Aanvankelijk had hij niets met anabolen te maken willen hebben, maar 
toen er bodybuilders op zijn school gingen trainen, die anabole steroïden 
gebruikten en verhandelden was hij van mening veranderd. Binnen de 

HANDEL IN DOPING 



kortste keren was de meerderheid van de harde kern van de bodybuilders 
op zijn school aan de anabolen. Eerst had hij gelaten toegezien, maar toen 
hij bemerkte dat een aantal tamelijk criminele bodybuilders een klein 
handelsimperium dreigden op te bouwen, greep hij in. Hij ging zelf 
handelen in de spierversterkende preparaten. Hij kende de weg. Vroeger 
had hij fanatiek getraind en had hij zelf ook dit soort middelen gebruikt. 
Maar niet op de manier die hij nu, in zijn eigen school nota bene, elke dag 
om zich heen zag. 'Als je die gasten hun gang laat gaan, gebeuren er 
ongelukken', zo zegt hij. 'Straks spuiten ze iemand vol sla-olie en zeggen ze 
dat het testosteron is. Of ze spuiten iemand vol melk en zeggen erbij dat het 
Winstrol is. Dan gaat er iemand dood en kan ik het wel schudden. Nu loopt 
er een jongen bij hem, en als je ziet wat daar allemaal ingaat, dan houd je 
je hart vast ... Straks valt hij nog dood neer. En dan heb ik het gedaan ... ' 

Voor het geld heeft hij het niet gedaan. Hij heeft wel even gedacht, dat hij 
er goed aan kon bijverdienen, maar dat was hem toch vies tegengevallen. 
Hij was soms dagen kwijt met het op- en neer reizen. Hij had zijn leven 
waarschijnlijk met een paar jaar verkort, door alle keren in de rats te 
zitten vanwege de ampullen en pillen die hij bij zich had. Die paar tientjes 
die hij op een kuurtje verdiende, wogen daar heus niet tegen op. 

Deze zaak heeft zo enkele jaren voortbestaan - totdat er een politie-inval 
plaatsvond. Er werd niets aangetroffen, maar er werd wel iets in hem 
wakker geschud. Hij was geschrokken van de negatieve publiciteit die op 
de inval was gevolgd. Hij had het gemerkt aan het teruglopen van de 
nieuwe aanmeldingen. Als hij zich nou voorstelde, wat er zou gebeuren als 
bekend werd dat hier anabolen werden verhandeld ... Daarom heeft hij de 
handel overgedragen aan een bodybuilder, die op zijn sportschool traint. 
Hij kent de jongen al jaren, en weet dat hij geen rottigheid uit zal halen. 
Hij weet ook waar zijn opvolger zijn spullen vandaan haalt - van dezelfde 
sportschool waar hij het destijds altijd gehaald heeft - en weet dus dat 'er 
geen rommel bijzit'. Hij heeft met hem afgesproken:je houdt je zaken 
buiten de school. Er komen hier geen anabolen naar binnen. Er wordt 
hierbinnen zelfs niet over het spul gesproken. Dat doe je maar buiten. 

Alleen voor een paar jongens haalt hijzelf nog wel eens. Om zeker te weten 
dat ze goed spul krijgen. Dat zijn een paar serieuze bodybuilders, die leven 
voor hun sport en misschien nog wel eens op het podium terechtkomen -
nou, daarvoor doet hij het graag. 

In toenemende mate wordt 'doping' binnen het sportschoolcircuit een 
beladen zaak. In veel fitnesscentra houden sportschoolhouders zich volle
dig buiten de handel in dit soort middelen en treden zij streng op tegen 
handelaren en gebruikers. Op dergelijke scholen opereert niet zelden een 
relatief nieuw soort tussenhandelaar: 'de ondergrondse huisdealer'. 

Case: De ondergrondse huisdealer 

De sportschool waarop Y. actief is, werd al in de vroege jaren negentig 
omgedoopt in 'fitnesscentrum' - en kreeg in de late jaren negentig de term 
'bewegingscentrum' mee. De eigenaar van het 'bewegingscentrum' is sterk 
gekant tegen het gebruik van doping. 'Het is al verdacht als iemand er wat 
van weet', zegt hij altijd. Exemplarisch voor het beleid van het 
bewegingscentrum was het voorval in de kleedkamers, waarbij enkele 
klanten een bodybuilder zagen rondlopen met een potje pillen. Toen de 
eigenaar er lucht van had gekregen, was hij op hoge poten op de 
bodybuilder afgestormd en had hij tekst en uitleg geëist. Het potje bevatte 
echter voedingssupplementen, geen anabole steroïden. Daarop had de 
eigenaar - 'je moet altijd correct blijven' - netjes zijn verontschuldigingen 
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aangeboden en eraan toegevoegd dat het ook een beetje de schuld was van 
de bodybuilde,: 'Je weet dat deze sport erom bekend staat. Neem dat soort 
dingen maar niet meer mee. Zo komen er geruchten in de wereld'. 

Geheel buiten het medeweten van de eigenaar heeft Y. echter al enkele jaren 
het bewegingscentrum uitgeroepen tot zijn uitvalsbasis. Hij beoefent er 
vechtsporten en bodybuilding, zit aan de bar en kijkt. Als hij een potentiële 
klant ontdekt, benadert hij hem of haar op een moment dat er geen 
luistervinken of pottekijkers in de buurt zijn en biedt hij zijn diensten aan. 
Hij kan aan alles konien: anabolen, afslankmiddelen, clenbuterol - en hij 
doet ook in cocaïne, speed en XTC. 'Je zegt het maar'. 

Y. had op een dergelijke wijze een kleine vaste klantenkring op het 
bewegingscentrum opgebouwd. Zijn klanten zwegen in alle toonaarden -
en bespraken alleen onderling het gebruik. Niet alleen uit angst om de 
toegang tot het centrum te worden ontzegd, maar vooral uit angst voor 
represailles van de huisdeale1: Als hij een koop sluit, dreigt hij met zijn 
'connecties'. 'Onderwereldfiguren', worden ze genoemd, 'drugdealers'. 
Geregeld wordt Y. in hun gezelschap gesignaleerd, en algemeen wordt 
aangenomen dat hij via hen aan zijn middelen komt. 

Door zijn intimiderende handelwijze groefY. overigens zijn eigen graf Zijn 
klanten vertrokken, de één na de ander, naar een 'anabolenschool' in een 
nabijgelegen stad, waar de verkoop van middelen nog gewoon open en 
bloot plaatsvond, zonder dat er dreigementen en represailles aan te pas 
kwamen. 

Het bovenstaande geval van de 'ondergrondse huisdealer', waarin sprake 
is van een vermenging van de markt in drugs en die van dopinggeduide 
middelen, staat niet op zichzelf. 'Tegenwoordig kan ik bij mijn anabolen
dealer ook cocaïne krijgen', merkte een insider in de cosmetische sport bij
voorbeeld op. Volgens rechercheurs, verbonden aan de divisie Centrale 
Recherche Informatie (CRI) zou deze versmelting van twee verschillende 
markten wel eens een symptoom van een groter, zich over de volle breedte 
van verschillende soorten 'zwarte' en 'grijze' markten voltrekkend, ver
schijnsel kunnen zijn 12

• Het team 'synthetische drugs' van de CRI - dat 
ook farmaceutische producten zoals dopingmiddelen 'in z'n portefeuille 
heeft', signaleert, dat er de laatste jaren een trend is ontstaan, naar één 
zwarte markt voor verschillende soorten 'verboden' of'aan restricties en 
voorwaarden gebonden' producten is ontstaan. Was er vroeger sprake van 
min of meer gescheiden circuits van bijvoorbeeld 'wit', 'bruin', synthe
tische drugs en softdrugs, tegenwoordig zijn de grenzen tussen deze cir
cuits aan het vervagen. Dat geldt zowel voor de druggebruikers - die 
veelal als 'poly-gebruiker' kunnen worden aangemerkt - als voor de aan
bieders van dergelijke middelen - die op hun beurt te beschouwen zijn als 
'poly-handelaren'. Mogelijk zou dit integratieproces van verschillende 
markten zich eveneens in het sportschoolcircuit kunnen afspelen. Er 
bevinden zich in de bestanden van de CRI aanwijzingen voor de juistheid 
van deze theorie. Indien bijvoorbeeld wordt gekeken naar wat er nu pre
cies over de 91 personen of groepen, die in verband met doping gebracht 
worden, bekend is, dan blijkt dat men (groepen of personen) zich in 64 
gevallen schuldig had gemaakt aan zowel de handel in dopinggeduide 
middelen als aan de handel in verdovende middelen. In 27 gevallen was 
er niets omtrent een ander gepleegd delict bekend. In een aantal gevallen 

12. De leden van dit team zeggen overigens 'slecht op de hoogte te zijn' van wat er zich in de 
handel in dopinggeduide middelen afspeelt. We hebben dit terrein verwaarloosd. En niet 
alleen wij', aldus één van hen. 
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is dat te wijten aan het feit, dat er geen naam, een onvolledige naam, of 
een valse naam in het bestand was ingevoerd. In een aantal andere geval
len was er mogelijk ook geen delict geregistreerd. 

Bij de interpretatie van dit cijfermateriaal moet uiteraard een slag om de 
arm worden gehouden. Ten eerste maken handelaren, die zich alleen 
bezighouden met dopinggeduide middelen, nauwelijks kans om in de 
bestanden van het CRI terecht te komen. De populatie kan dus niet als 
representatief worden beschouwd voor alle dopinghandelaren. Ten tweede 
is het onduidelijk welk soort handelaren hier nu vertegenwoordigd is -
grote handelaren, tussenhandelaren of kleine handelaren. Ondanks deze 
nuanceringen, kan op basis van deze gegevens wel beweerd worden, dat 
de 'integratie van verschillende zwarte (of grijze) markten' zich ook in de 
dopinghandel voordoet13

. 

De trend van marktintegratie wordt echter ook door verschillende sleutel
figuren in het sportschoolcircuit gesignaleerd, niet alleen binnen de hoog
ste regionen van de anabolenmarkt (zie 6.2.2), maar ook op het niveau 
van de tussenhandelaren. Niet alleen zijn er steeds meer handelaren in 
dopinggeduide middelen die ook recreatieve drugs verhandelen, aan de 
andere kant zijn er signalen dat bepaalde handelaren in verdovende mid
delen en wapens tegenwoordig 'ook in anabolen doen'. 

Case: De Koning van de Onderwereld 

De Koning van de Onderwereld is zijn bijnaam. Hij is de grootste heler van 
de stad, wordt gevreesd en gerespecteerd om zijn kwaliteiten als vechter en 
zijn capaciteiten als ondernemer. Hij heeft de reputatie om werkelijk alles 
te kunnen leveren - van wapens tot kunst en van medicijnen tot vrouwen. 
Op de vraag of hij ook aan dopinggeduide middelen kan komen, 
beantwoordt hij bevestigend. 
'Dat heb ik niet voor je klaarliggen. Maar ik kan er zo voor je aan komen. 
Wat wil je hebben? Deca? Stromba? Testo? Ik heb alles. 
De Koning traint zelf niet op een sportschool en heeft dat ook nooit gedaan 
- maar kent desondanks wel de meest populaire soorten anabole steroïden 
uit z'n hoofd. 

6.2.5 Kleine handelaren 

Op de onderste sport van de ladder staan de kleine handelaren. Ze onder
scheiden zich van de eerdergenoemde handelaren, omdat de meeste mid
delen die ze kopen voor eigen gebruik bestemd zijn. De verkoop heeft 
meestal betrekking op overschotten, of op zeer kleine partijen, die worden 
gesleten binnen de eigen kennissenkring. Sommigen proberen door de 
handel het eigen gebruik te bekostigen, maar slagen daar bijna nooit in. 
Hun aantal overtreft dat van de tussenhandelaren - veel gebruikers van 
middelen als anabole steroïden ontpoppen zich, als de omstandigheden 
zich daartoe lenen, als kleine handelaren. 

De voornaamste bronnen van waar de kleine handelaren hun preparaten 
betrekken, zijn al genoemd: de organisaties, de solisten en de tussenhan
delaren. 

13. Een andere, en sterker, aanwijzing voor de vermenging van de dopinghandel met de han
del in drugs, is gelegen in de regionale verdeling van dopingzaken over Nederland (zie noot 
6). 
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Case: De kleine handelaar (1) 

Hij een dealer? Zo zou hij zichzelf niet willen noemen. Was dat maar waa,: 
Dan stopte hij met werken, en ging hij de handel in. 
'Er moet meer gebruikt worden!', roept hij gekscherend uit. 'Dan verdien ik 
tenminste wat meer'. 
Hij verdient soms - als de zaken goed lopen - net genoeg om z'n eigen kuren 
te kunnen bekostigen. Meestal niet. Wat is een dealer, en wat is een 
gebruiker? Meestal is het hetzelfde. Hij verkoopt soms wat aan De Jongens, 
en zij soms wat aan hem - maar ja, meestal verkoopt hij. En de vent waar 
hij het weer van krijgt, die kennen De Jongens ook. Het is dat ze vaak te 
beroerd zijn om naar de sportschool van X te rijden. Dus dan kan ik op m'n 
vingers uittellen dat hij er niet rijk van wordt. Voor het klussen in de 
weekeinden vangt hij meer. 

Nu krijgt hij z'n spul dus van X - geen Grote Jongen, maar iemand die het 
wel van een Grote Jongen krijgt. Hoe of wat, daar bemoeit hij zich niet 
mee. 'Krijg je alleen maar last mee ... ' En dat spul verkoopt hij dus hier, in 
stadje Y. Hier zijn drie sportscholen waarop wel wat jongens rondlopen die 
wel eens wat gebruiken. Maar hij is niet de enige in Y die verkoopt. 0 nee. 

Wat hij verkoopt? Nou, eigenlijk alles wat er op dat moment is. Deca en 
Stromba uit Afrika. Testosteron-cypionaat of heptylaat. Ganabol. Thaibol. 
Gewoon wat er is. De meeste andere Jongens nemen ook gewoon wat er is. 
Je hebt wel wat kieskeurige types, en die zeggen: als je dat-en-dat hebt, dan 
koop ik een kuurtje van je. Anders niet. Maar de meesten nemen gewoon 
wat er is. 

Er is ook een respectabel aantal kleine handelaren, dat zelf naar het bui
tenland gaat om, buiten het hele systeem om, aan middelen te komen. 
Zeker als het om kleine hoeveelheden gaat, levert dat geen problemen 
Opl4. 

Case: De kleine handelaar (2) 

Omdat hij geboren en getogen is in een Zuid Europees land, heeft hij daar 
nog veel vrienden en kennissen zitten. En laat nou een oude jeugdvriend 
van vroeger dokter zijn geworden. Als hij naar zijn geboorteland op 
vakantie gaat en zijn familieleden en oude vrienden opzoekt, gaat hij ook 
bij hem langs. Hij schrijft hem zonder problemen alles voor wat hij wil 
hebben. Meestal zegt hij gewoon welke preparaten hij wil hebben, en 
schrijft de bevriende arts het spul op een recept. Dan kan hij het gaan 
halen bij een apotheek. Op dezelfde manier kan hij aan 
voedingssupplementen komen, voor een prijs die soms slechts een kwart 
bedraagt van wat ze in Nederland kosten. Vloeibare aminozuren, 
bijvoorbeeld. 

Eerst haalde hij gewoon voor eigen gebruik, maar tegenwoordig ook voor 
vrienden. Voordat hij weer afreist, gaat hij ze dikwijls allemaal even langs 
en noteert hij wat hij voor ze moet meenemen. De bevriende arts was de 

14. De kleine handelaren, die voornamelijk voor eigen gebruik middelen halen in buiten
landse apotheken, lijken zich niet alleen in de grensstreken op te houden. Zowel responden
ten uit het Zuiden, Midden en Noorden des lands gaven te kennen dit te doen, dan wel 
atleten te kennen die er een dergelijk handelingspatroon op na hielden. (Er kwam in dit ver
band overigens ook naar voren, dat bepaalde gebruikers tijdens hun vakantie hun 'kuur' al 
opsoupeerden - dit uit angst met de middelen aan de grens betrapt te worden. Het belang 
van dit kanaal - het zelf middelen gaan halen, voor eigen gebruik en voor dat van enkele 
vrienden en kennissen, moet overigens niet overdreven worden: het gros van de dopingge
duide middelen bereikt de consument via de Nederlandse handelaren.) 
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eerste keer wel geschrokken, toen hij meteen voor zijn vriendenkring kwam 
bestellen. 'Als je dat allemaal tegelijk neemt, dan ga je dood', had hij 
gezegd. 

De sportschoolhouder was bijzonder geïnteresseerd in wat hij op deze 
manier kon leveren en had gezegd: 'Ik neem alles van je af'. Maar daar was 
hij niet op ingegaan. Het moest wel leuk blijven. 

De kleine handelaar (3) 

Hij beheert een klein krachthonk, waar eigenlijk alleen getraind kan 
worden met gewichten. 'Het echte werk', noemt hij het. Hij is van mening, 
dat het trainen met eenvoudige gewichten nu eenmaal altijd superieur is 
aan het trainen met machines. In zijn honk trainen dan ook veel 
bodybuilders. Al sinds de jaren tachtig gebruikt hij geregeld een kuurtje. 
Eén keer per jaar, ongeveer. Soms slaat hij een jaar over. 'Het blijven 
natuurlijk gevaarlijke medicijnen. Hoe minder je gebruikt, des te beter is 
het'. Hij haalt zijn spullen zelf, in Zuid Europa. 'Als je bij een apotheek 
koopt, dan weet je tenminste wat je krijgt', zegt hij. Meestal koopt hij zijn 
voorraad in tijdens zijn vakantie. 

Hij koopt eigenlijk alleen nog voor eigen gebruik. Vroeger nam hij nog wel 
eens voor zijn klanten mee, maar daar is hij al snel mee gestopt. Hij had 
geen zin in 'al die rompslomp' die ermee gepaard ging. Anabolen kosten 
geld. Verdienen deed je er niet mee, want het spul is daar bijna net zo duur 
als hier. Het kwam er dus op neer, dat hij honderden guldens van z'n eigen 
geld stak in het kopen van spul, en als hij dan terug kwam was er altijd 
wel iemand die van gedachten was veranderd, of die al ergens anders had 
gekocht, of ging beweren dat hij iets anders besteld had ... En dan liep het 
erop uit, dat hij bleef zitten met een gat in z'n portemonnee en een stapeltje 
anabolen waar hij niets mee kon. Nou ja - hij kon het aan iemand anders 
verkopen. Dat kon hij. En dat deed hij dan ook wel. Maar het is het hem 
allemaal niet meer waard. Daarom haalt hij nu nog uitsluitend voor 
zichzelf 

6.2.6 Samenvatting van deze paragraaf 

Er kunnen verschillende soorten dopinghandelaren worden onderschei
den. Allereerst zijn er de grote handelaren, die in georganiseerd verband 
actief zijn, en de solitair opererende grote handelaren. Van deze organisa
ties en solisten zijn er bij opsporingsinstanties in totaal ongeveer tien 
bekend. Voorheen hadden deze grote handelaren Nederland verdeeld in 
'regio's', en werd er door middel van afspraken voor gezorgd dat men niet 
onder elkaars duiven schoot. De grote handelaren kunnen worden 
beschouwd als een belangrijk 'doorgeefluik', waardoor dopinggeduide mid
delen het Nederlandse sportschoolcircuit bereiken. Hoewel deze grote 
handelaren ook direct middelen verkopen aan gebruikers, zetten zij een 
groot gedeelte van hun handel af aan 'tussenhandelaren'. Hun aantal 
wordt geschat op vele tientallen. Deze handelaren bezitten in sommige 
gevallen zelf een sportschool, of fungeren op één of meerdere scholen als 
'huisdealers'. Een andere soort handelaar is tenslotte de 'kleine hande
laar', de handelaar die in eerste plaats beschouwd moet worden als een 
gebruiker van deze middelen. De 'kleine handelaren' kopen hun middelen 
van grote handelaren of tussenhandelaren, maar halen ze soms ook 'aan 
de bron', in buitenlandse apotheken. 
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In het algemeen kan gesteld worden, dat er sprake is van een tendens 
naar criminalisering in de handel in dopinggeduide middelen. Daarbij 
moet vooral worden gedacht aan de handel in verdovende middelen, en 
dan vooral aan de handel in soft- en synthetische drugs. Deze versmelting 
van de markt voor dopinggeduide middelen met die van verdovende mid
delen lijkt op alle niveaus van de dopinghandel plaats te vinden. 
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Soorten handelaren en hun onderlinge relaties. 
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6.3 Bronnen 

In deze paragraaf wordt behandeld hoe Nederlandse handelaren aan 
dopinggeduide middelen komen. Er zijn grofweg twee wegen waarlangs 
het Nederlandse dopingnetwerk wordt voorzien van middelen: door de 
middelen te betrekken van apotheken, groothandels of farmaceutische 
producenten, of door ze te kopen van internationale criminele organisa
ties. De eerste wijze wordt behandeld in 6.3.1, terwijl de tweede wijze in 
6.3.2 besproken wordt. In 6.3.3 wordt de inhoud van deze paragraaf 
samengevat. 

6.3.1 De farmaceutische bedrijfskolom 

Tot in de vroege jaren negentig waren volgens handelaren en gebruikers 
het merendeel van de dopinggeduide middelen afkomstig van het conglo
meraat van apotheken, groothandels en farmaceutische producenten. Dit 
conglomeraat zal in het vervolg 'de farmaceutische bedrijfskolom' 
genoemd worden. In deze subparagraaf wordt de rol van de farmaceu
tische bedrijfskolom besproken. In 6.3.1.1 wordt besproken hoe de Neder
landse farmaceutische bedrijfskolom zich verhoudt tot de buitenlandse 
onderdelen. In 6.3.1.2 worden de methoden besproken, waarmee handel
aren dopinggeduide middelen van de farmaceutische industrie weten te 
kopen. In 6.3.1.3 wordt de handel in doping bezien vanuit een exponent 
van de farmaceutische bedrijfskolom, het van origine Nederlandse Orga
non. 

6.3.1.1 Het belang van de Nederlandse farmaceutische bedrijfskolom 

In Nederland komt het zelden voor dat onderdelen van de farmaceutische 
bedrijfskolom leveren aan het dopingnetwerk. Tijdens dit onderzoek heb
ben we.daar in ieder geval weinig van vernomen. Dit is te verklaren door 
de Nederlandse wetgeving en de juridische status van de dopinggeduide 
middelen. Middelen als anabole steroïden, groeihotmonen en insuline zijn 
in Nederland niet alleen slechts op prescriptie verkrijgbaar15

, maar 
mogen ook alleen verhandeld worden door daartoe bevoegde instanties. 
Desondanks worden er nog steeds in bepaalde Nederlandse apotheken 
sporters gesignaleerd, die hormoonpreparaten als Deca-Durabolin komen 
ophalen 16. Tevens zijn er enkele recente gevallen bekend, waarbij Neder
landse apotheken en groothandels betrokken waren bij de handel in 
doping. 

15. Het is artsen sinds 1995 verboden om dergelijke middelen voor dopingdoeleinden voor te 
schrijven. In 1995 nam de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de 
Geneeskunst (KNMG) richtlijnen daaromtrent van de Vereniging voor Sport Geneeskunde 
(VSG) over. 
16. Volgens respondenten, die op geen enkele wijze tot het sportschoolcircuit gerekend kun
nen worden, en de apotheek in eerste instantie 'als klant' bezochten. Waarschijnlijk is in 
deze gevallen sprake van 'frauduleuze receptuur'. Hieronder wordt een scala aan trucs ver
staan, waarmee 'patiënten' medicijnen voor illegitieme doeleinden van apotheken weten te 
bemachtigen (door bijvoorbeeld een authentiek recept te veranderen, of zelf recepten uit te 
schrijven op gestolen of zelf vervaardigd receptenpapier). Een telefonisch onderzoek onder 
20 apotheken, verricht door twee apothekers, wees uit dat dit gemiddeld per apotheek drie 
tot vier maal per jaar voor zou komen. Men was vooral uit op opiaten, psychofarmaca en 
anabole steroïden. (H.A. Rasker-Prins en J.H. Hus, 'Frauduleuze receptuur is niet te voorko
men', in: Pharmaceutisch Weekblad, 16 januari 1998, jaargang 133, nr. 3, blz. 90-91.) 
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Case: Een Nederlandse apotheek levert aan het Nederlandse dopingnetwerk 

De Economische Controledienst (ECD) heeft medio jaren negentig 
onderzoek verricht naar de betrokkenheid van een Nederlandse apotheek 
bij de handel in dopinggeduide middelen. De bewijslast was min of meer 
rond, maar men achtte de zaak van dusdanig weinig belang17

, dat deze 'ten 
onder ging in de prioriteitsstelling van het Openbaar Ministerie'. Een 
Nederlandse farmaceutische groothandel, die al geruime tijd te kampen 
had met tegenvallende resultaten, had via een Belgische groothandel een 
grote partij anabole steroïden en afslankmiddelen gekocht. Aangezien het 
hier een reguliere, geregistreerde groothandel betrof, was de 
groothandelaar bij machte een dergelijke transactie te sluiten. De 
groothandel voerde deze transactie echter niet op in de boeken - en verkocht 
de partij regelrecht door aan een Nederlandse apotheek. De apotheker in 
kwestie was de middelen in eigen persoon komen ophalen. Het vermoeden 
lijkt gerechtvaardigd, dat deze apotheker de middelen heeft doorverkocht 
aan het dopingnetwerk. 

Het is zowel in het sportschoolcircuit als bij opsporende instanties bekend 
dat de meeste handelaren hun middelen dan ook betrekken van farma
ceutische producenten, groothandels en apotheken in het buitenland. In 
de jaren zeventig volstond het nog om naar België of Noord Frankrijk te 
reizen. In de jaren tachtig verschoof het handelsgebied verder naar het 
zuiden, en kwamen landen als Spanje, Portugal, Italië en Griekenland in 
opkomst. Toen in de jaren negentig ook daar de richtlijnen en controles 
werden aangescherpt, ontstond er een trend onder handelaren om zich 
nog verder van huis te begeven. In toenemende mate doken er preparaten 
op, die afkomstig waren uit het voormalig Oostblok (met name Hongarije 
en Rusland), Turkije, Thailand, en zelfs Zuid-Amerika. Desalniettemin 
bleek in 1995 Spanje nog steeds het belangrijkste land van herkomst, 
voor wat betreft de in dat jaar in beslag genomen dopinggeduide midde
len. Insiders in het sportschoolcircuit laten overigens weten, dat een 
Nederlandse organisatie er in de vroege jaren negentig nog in slaagde om 
met een kleine vrachtwagen, vol geladen met dopinggeduide middelen, de 
poorten van een Franse farmaceutische producent uit te rijden. 

6.3.1.2 De manieren waarop handelaren dopinggeduide middelen 'aan 
de bron' kopen 

Nederlandse handelaren en gebruikers, die zelf hun spullen 'van de bron' 
betrekken, hanteren drie verschillende strategieën om hun middelen via 
de farmaceutische bedrijfskolom te betrekken: 
1. kopen als klant via de zgn. 'voordeur-methode' 
2. kopen als handelaar via de zgn. 'clandestiene methode' 
3. kopen als bedrijf, via de zgn. 'procedurele methode' 

De voordeur-methode 
Een handelaar beschreef deze methode eens als volgt: 'Ik reis af naar 
Spanje. Ik stap een apotheek binnen. Ik zeg wat ik hebben wil. De apothe
ker laat me zien wat hij in_huis heeft. Ik maak m'n keuze. Ik reken af en 

17. Justitie voert met betrekking tot dopinggeduide middelen een zgn. seponeer-beleid. Men 
is, volgens insiders in verschillende opsporingsinstanties ervan overtuigd, dat alles wat met 
dopinggeduide middelen te maken heeft, niet onder het staatstoezicht dient te vallen. De 
redenering van Justitie komt, enigszins gechargeerd geformuleerd, ongeveer hier op neer: 
de overheid bemoeit zich ook niet met een voetbalspeler, die in het strafschopgebied zondigt 
tegen de regels der voetballerij. Doping is, volgens de voorstanders van het seponeer-beleid, 
iets wat alleen de sportwereld aangaat, en niet iets wat onder het kopje 'algemeen belang' 
valt. 
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vertrek.' Maar ook als er middelen van groothandels en vestigingen van 
de farmaceutische industrie gekocht moeten worden, kan de voordeur
methode worden toegepast. 

Na aankoop worden de preparaten meestal in koffers teruggebracht naar 
Nederland. In sommige gevallen wordt de oorspronkelijke inhoud van de 
koffers op de dag van het vertrek gewoon weggegooid. Een land binnenko
men met lege koffers is nu eenmaal onverstandig. Wordt men met lege 
koffers aangehouden, dan is het immers duidelijk dat men van plan is om 
iets te kopen en weer uit te voeren. Ook worden soms uit voorzorg de pre
paraten afgedekt met gedragen kleding. De pakkans is gering, omdat con
troles niet infrequent plaats vinden. 

De meeste handelaren - en kopers voor 'eigen gebruik' - hebben een voor
keur voor het reizen over de weg. Reizen met het vliegtuig wordt door hen 
veelal als 'riskant' ervaren, omdat dan de bagage moet worden afgegeven 
en uit het oog wordt verloren. Tevens zijn de controles op de luchthaven 
Schiphol de laatste jaren verscherpt. De cijfers lijken de handelaren overi
gens gelijk te geven. Van de 19 partijen dopinggeduide middelen, die in 
1995 werden onderschept, waren er 10 via Schiphol het land in geko
men 18. 

Case: Een kalkoen vol anabolen 

Voorjaar 1998 landt H. op luchthaven Schiphol. Hij is afkomstig uit een 
Noord Afrikaans land, en heeft een stel kalkoenen bij zich als handbagage. 
Bij controle blijkt, dat er iets in de kalkoenen rammelt als ze geschud 
worden. Het gaat om enkele honderden ampullen Deca-Durabolin, die in 
het pluimvee verborgen zitten. Hoe H. aan deze anabole steroïden gekomen 
is, of wat hij er mee wilde doen, wordt niet duidelijk. H. pretendeert geen 
Nederlands of Engels te spreken. 

Handelaren maken overigens steeds vaker gebruik van georganiseerde 
busreizen. Dergelijke busreizen zijn goedkoop en hebben ook een ander 
belangrijk voordeel: indien de middelen door de douane worden gevonden, 
en de handelaren van tevoren alle verwijzingen naar de eigenaar van die 
koffer hebben verwijderd, is het moeilijk vast te stellen wie van de reizi
gers verantwoordelijk is voor de smokkelwaar. Uit angst voor bureaucra
tische rompslomp, protesten en tijdrovende procedures laten de 
controlerende instanties de zaken dan vaak maar liever zo. Dikwijls 
wordt ermee volstaan de koffer(s) in beslag te nemen, waarop men de bus 
vervolgens de reis laat vervolgen. 

Ambitieuze handelaren die volgens de voordeurmethode te werk gaan en 
grotere partijen willen afnemen en/of frequenter partijen willen afnemen, 
komen al snel aan een 'plafond'. Ook in Zuid Europese landen vindt er 
immers controle op de verkoop van dergelijke middelen plaats. Indien in 
een bepaalde regio - of door een bepaalde apotheek - meer dan een zekere 
hoeveelheid van bepaalde middelen wordt verkocht, vindt er een controle 
plaats - in het ene geval door een overheidsinstelling, in het andere geval 
door een particuliere dienst. Daarom kunnen apothekers, groothandels en 
farmaceutische producenten niet onbeperkt middelen als anabole steroï
den verkopen. De handelsrelatie tussen grotere handelaren en een 
bepaalde apotheek, farmaceutische producent of groothandel is dan ook 
meestal van beperkte duur. Indien er meer dan een bepaalde hoeveelheid 

18. Deze 19 onderscheppingen zijn uiteraard minder dan een fractie van wat er wordt inge
voerd. 
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is verkocht, wordt de handelsrelatie opgezegd, en moet de handelaar op 
zoek gaan naar een nieuwe leverancier. Het professionele leven van een 
grotere handelaar die op een dergelijke wijze te werk gaat, wordt dan ook 
gekenmerkt door een voortdurende zoektocht naar nieuwe leveranciers. 

Bij het zoeken naar leveranciers worden verschillende methoden gehan
teerd. In de jaren zeventig en tachtig trokken handelaren 'op de dolle pof' 
wat rond, of raadpleegden zij de lokale varianten van 'De Gouden Gids'. 
Tegenwoordig wordt deze strategie bemoeilijkt door het gegeven, dat veel 
farmaceutische bedrijven en groothandels de contactadressen van hun 
vertegenwoordigers niet meer aan de openbaarheid prijs geven. 

In toenemende mate worden de adressen dan ook verkregen door een 
bepaalde tijd in een lokale hardcore sportschool te trainen, en vervolgens 
via dat circuit namen en adressen te bemachtigen - al dan niet tegen beta
ling. 

De clandestiene methode 
Deze methode wordt door handelaren ook wel omschreven als money 
talks, terwijl anderen liever spreken van 'corruptie': indien handelaren 
hun weg in de farmaceutische bedrijfskolom kennen en over redelijke 
bedragen beschikken, kunnen zij bepaalde onderdelen van de farmaceu
tische bedrijfskolom overreden tot illegale handelingen 19. Hieronder 
beschrijft een handelaar het gemak waarmee hij op een dergelijke wijze 
zaken kan doen. 

Uitspraak: De handelaar 

'De hele wereld draait om Kapitaal - en om iets dat ook met een K begint. 
Al die jaren dat ik in de handel zit, ben ik dat steeds meer gaan beseffen. 
Als ik geld heb, en jij hebt geld nodig, dan kan er heel veel geregeld 
worden, ook als het niet mag.' 

Hierbij moet gedacht worden aan het opvoeren van bepaalde partijen als 
zijnde 'vernietigd', door bijvoorbeeld brand of waterschade. In werkelijk
heid worden de partijen gewoon verkocht aan handelaren. Een handelaar 
vertelde ook, dat sommige apothekers controles kunnen omzeilen door 
preparaten zonder verpakking te verkopen. De verpakkingen blijven dus 
aanwezig in de betreffende apotheek. 

Eveneens worden er, door tussenkomst van bereidwilligen van de farma
ceutische bedrijfskolom, handelaren in contact gebracht met personen, 
die werkzaam zijn in de laboratoria, die onderdeel uitmaken van farma
ceutische ondernemingen, en voldoende uitrusting in huis hebben om 
'high-tech' dopinggeduide producten te fabriceren. Op een dergelijke wijze 

19. Het 'Pharmaceutical Security Institute' (PSI), een particulier detectivebureau dat in 
opdracht van een groot aantal farmaceutische producenten misstanden in dit circuit onder
zoekt, zegt bij monde van directeur Frank Madsen, al enkele malen met deze 'achterdeurme
thode' in aanraking te zijn gekomen. Het betrof in deze gevallen echter geen dopinggeduide 
middelen, maar andere medicijnen, die door medewerkers van de bedrijven zijn ontvreemd 
en doorverkocht. In de bodybuildingbladen is daarentegen wèl bericht omtrent de handel in 
dopinggeduide middelen via de achterdeur van farmaceutische ondernemingen. In zijn 
column 'Uncensored Questions and Answers' reageerde Bill Philips bijvoorbeeld op een 
vraag over op de zwarte zwart markt verkregen ampullen van LymphoMed Deca. 'Is this 
really the best stufi?', wilde de vragensteller weten. 'LymfoMed Deca used to be one of the 
most popular brands on the black market because a wily cat in Florida was buying the stuff 
(out of the 'backdoor') with a pharmaceutical license he fraudulently obtained. I remember 
seeing that stufffloating around the gyms - you could buy a box ofthose suckers fora hund
red bucks.' (Bill Philips, Uncensored Q&A, in: Muscle Media 2000, vol 57) (Internet: http:// 
www.mm2k.com/v57 _uqa.html) 
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krijgen ook Nederlandse handelaren beschikking over geavanceerde pre
paraten als groeihormoon en IGF-1. Het is niet duidelijk hoe deze prepa
raten geproduceerd worden. Gaat het hier om een illegale verkoop van 
middelen die door de laboratoria al geproduceerd waren? Of gebruiken de 
betrokken laboranten en biochemici de hen ter beschikking staande facili
teiten om speciaal voor de handelaren te produceren? Het is de onderzoe
kers niet duidelijk geworden. 

De procedurele methode 
Met deze methode wordt het 'rijk van de witte boorden-criminaliteit' 
betreden. Indien handelaren - veelal deel uitmakend van de organisaties, 
soms behorend tot de solisten - grote partijen willen inkopen, wordt er 
gebruik gemaakt van allerhande constructies. Hier moet overigens niet te 
zwaar over worden gedacht. Een teamleider bij de Economische Controle
dienst (ECD), die in het verleden meerdere malen met dergelijke transac
ties in aanraking was gekomen, merkte in dit verband op: 'In deze handel 
worden kinderlijk eenvoudige constructies gebruikt. De handelaren in 
spijkerbroeken met vervalst merk maken het ons moeilijker.' In de loop 
der jaren heeft de ECD moeten constateren, dat er in het anabolenmilieu 
een aantal, relatief eenvoudige, constructies worden gebruikt om in grote 
hoeveelheden dopinggeduide middelen te bemachtigen. 'Het gaat om een 
beperkt aantal constructies. Enje komt ze steeds weer tegen', aldus de 
eerder geciteerde teamleider. Het gaat dan om constructies als de onder
staande: een handelsfirma benadert een farmaceutische producent met 
het voorstel om een bepaalde partij dopinggeduide middelen af te nemen, 
en die door te verkopen aan een land, waar dit soort middelen zonder 
prescriptie worden verkocht en de accuraatheid van de administratie te 
wensen over laat. In geval de benaderde partij vraagt of de handelsfirma 
kan aantonen of zij gerechtigd is dergelijke medicijnen te verhandelen, 
richt de handelsfirma zich tot de 'Centrale Dienst In- en Uitvoer'. De han
delsfirma legt deze dienst de vraag voor, of zij gerechtigd is farmaceu
tische producten in te voeren van land A, en die vervolgens uit te voeren 
naar land B. Indien de handelaren hun huiswerk hebben gedaan, en de 
juiste landen A en B hebben opgegeven, zal het antwoord van de Centrale 
Dienst In- en Uitvoer 'ja' luiden. Een kopie van de fax of brief van de Cen
trale Dienst, voorzien van alle indrukwekkende stempels en logo's, wordt 
vervolgens, samen met een vertaling, opgestuurd naar de farmaceutische 
producent, waarop de transactie in gang wordt gezet. 

De 'Centrale Dienst In- en Uitvoer' heeft geen bevoegdheid om uitspraken 
te doen over de bevoegdheid van de aanvrager om medicijnen in of uit te 
voeren. De Centrale Dienst bemoeit zich alleen met de vraag, of er met 
bepaalde landen wel of geen handel mag worden gedreven in bepaalde 
producten. De handelsfirma had, bij wijze van extreem voorbeeld, alleen 
'neen' als antwoord op haar vraag gekregen, indien ze had gevraagd of ze 
gerechtigd was plutonium uit te voeren naar Irak. 

Een andere truc is de volgende: een door de handelaar opgerichte han
delsfirma benadert een buitenlandse farmaceutische producent of groot
handel binnen de EU, en sluit een overeenkomst om een bepaald 
dopinggeduid middel afte nemen. Het betreffende middel mag in dat land 
vrij verkocht worden, maar hier niet20

• De handelsfirma zegt van zins te 
zijn, het product na de invoer weer uit te voeren naar een land, waar de 
verkoop van het product eveneens vrij is. Vervolgens wordt er contact 
opgenomen met een Nederlandse expediteur, met het verzoek of die de 
papieren voor de invoer en de daarop volgende uitvoer in orde wil maken. 
De expediteur maakt de papieren in orde. Even nadat de opdracht is gege
ven tot het opmaken van deze transactiepapieren, neemt de handelsfirma 
contact op met de expediteur, met het verzoek om een kopie van deze 
papieren te mogen ontvangen - bijvoorbeeld om een krediet te kunnen 
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aanvragen. Vlak voor de uiteindelijke datum waarop de transactie zou 
moeten plaatsvinden, bericht de handelsfirma dat de transactie geen 
doorgang zal vinden - overigens geen ongewoon verschijnsel in de zaken
wereld. Desondanks wordt de expediteur door de handelsfirma betaald 
voor zijn administratieve arbeid, waardoor de papieren niet vernietigd 
worden, maar ongewijzigd in het systeem blijven zitten. De preparaten 
worden uiteraard gewoon door de handelsfirma afgenomen van de farma
ceutische producent of groothandel en in Nederland verkocht. Indien de 
handelsfirma een oppervlakkige controle krijgt, kan ze aan de hand van 
de kopie 'aantonen' de dopinggeduide middelen gewoon uitgevoerd te heb
ben. Indien men de expediteur bezoekt, bestaat de kans dat de papieren 
niet verwijderd zijn, maar zich nog in het archiefbevinden21. De construc
tie werkt overigens alleen, indien men niet te vaak van dezelfde expedi
teur gebruik maakt. Bij het regelmatig benaderen van dezelfde 
expediteur bestaat immers het gevaar dat de medewerkers een patroon 
ontdekken, en de Economische Controledienst (ECD) inlichten. 

6.3.1.3 De visie van een legale producent 

Op deze plaats wordt aandacht besteed aan de visie van Organon NV op 
het dopingfenomeen. Eerst zal het belang van Organon in de verkoop van 
androgene anabole steroïden worden besproken. Daarna zal worden inge
gaan op de manier waarop Organon de eigen verantwoordelijkheid ziet. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verweer van Organon op 
enkele 'beschuldigingen' die zowel in het sportschoolcircuit als in de krin
gen van opsporingsambtenaren tegenover de farmaceutische industrie in 
het algemeen worden geuit. 

Case: Organen (1) 

Organon maakt deel uit van het chemisch concernAKZO-Nobel, en heefi 
anno 1997 om en nabij de 9000 mensen in dienst. Organon kan gezien 
worden als een relatief kleine farmaceutische multinational. productie en 
verkoop vinden plaats in meerdere landen, maar de internationale en 
Nederlandse directie, de afdeling Diosynth (waar de werkzame 
bestanddelen worden gefabriceerd) en de afdeling Processing (waar de 
uiteindelijke medicijnen in de vorm van ampullen en pillen worden 
gefabriceerd) zetelen in Oss, Noord-Brabant. Organon heeft van oudsher 
een zeer belangrijke rol gespeeld op het gebied van de ontwikkeling van 
verschillende soorten hormoonpreparaten. Zo slaagde het bedrijf er in 
1935 als eerste in om het mannelijk geslachtshormoon testosteron te 
synthetiseren22

, en zou het in de daaropvolgende decennia ook tal van 
anabole androgene steroïden ontwikkelen en op de markt brengen. 

20. Ook in andere Westerse landen, waar dopinggeduide middelen niet vrij mogen worden 
verkocht, constateren opsporingsambtenaren dat herkomst van deze middelen niet zelden in 
landen gezocht moet worden, waar de handel in deze middelen geen strobreed in de weg 
wordt gelegd. Een werknemer van de DEA zei in een interview bijvoorbeeld: 'What we're 
interested in is going directly back to the manufacturing companies, the doctors, the phar
macists, the distributors.' (. .. ) 'The DEA targets his (gedoeld wordt op de kleine handelaar, 
die besluit mee te werken in ruil voor strafvermindering - WK) distributor, 'stings' him, and 
then tr:ies to find out where he got the drugs. It's basically a ladder, which these days often 
leads to England, Greece, Mexico or Russia. (Teagan Clive, 'Drugbusters: DEA's Steroid 
Squad', in: Flex Magazine, November 1996, blz. 150 - 153.) 
21. Een variant op deze constructie is, dat men gebruik maakt van een buitenlandse expedi
teur. Dat bemoeilijkt de pogingen van controleurs om tot verificatie over te gaan. Tevens 
beschikt de ECD over aanwijzingen, dat men soms gebruik maakt van een aantal corrupte 
buitenlandse expediteurs, waardoor het in de praktijk vrijwel onmogelijk is de 'anabolen
import' van de handelsfirma aan te tonen. 
22. De synthetisering van testosteron werd op drie verschillende plekken, door drie verschil
lende groepen onderzoekers, op hetzelfde moment ontdekt. Eén van deze groepen was in 
dienst van Organon. 
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Organon was in ieder geval in 1988 's werelds grootste producent van 
anabole steroïden23

• De preparaten van Organon waren en zijn zeer geliefd 
onder sporters: 'Organon levert Kwaliteit met een hoofdletter K', drukte een 
gebruiker en handelaar het eens uit. Organon introduceerde bijvoorbeeld 
in de vroege jaren zestig het in de sport populaire (en frequent vervalste) 
hormoonpreparaat: Deca-Durabolin24

• 

Desondanks is het belang van anabole steroïden voor Organon nooit groot 
geweest en de laatste jaren zelfs afnemend. In de jaren zeventig kon nog 
ongeveer tien procent van wat Organon verdiende worden toegeschreven 
aan anabole steroïden. Anno 1998 is dat percentage teruggelopen tot iets 
minder dan twee procent. Momenteel produceert Organon nog maar uier 
anabole steroïden: Sustanon, Andriol, Deca-Durabolin en Orgabolin. De 
totale afzet in Nederland van deze middelen, voor zover Organon dat kan 
overzien, heeft een waarde van ongeveer f300.00a25

• Wereldwijd bedraagt 
de waarde van de omzet van Organon's anabole androgene steroïden 
ongeveer f50.000.000. Zij maken deel uit van het productpakket dat nog 
het best valt te omschrijven als 'overige middelen'. Organon's inkomsten 
worden gegenereerd door uier of vijf van zulke pakketten - waarvan het 
pakket anticonceptiva sinds jaar en dag het belangrijkste is. In de nabije 
toekomst zal het belang van de anabole steroïden waarschijnlijk nog 
verder verminderen, aangezien Organon geen noemenswaardige research 
meer naar anabole middelen verricht. De productontwikkeling 
concentreert zich momenteel op de ontwikkeling van preparaten die 
onvruchtbaarheid moeten opheffen. 

Het belang van anabole androgene middelen voor een bedrijf als Organon 
lijkt beperkt te zijn. Organon wijst in dit verband op de afnemende medi
sche behoefte aan deze middelen. Anabole androgene steroïden werden 
bijvoorbeeld gebruikt om ernstig verzwakte patiënten te laten aansterken 
tijdens en na langdurige operaties of een intensieve behandelingen met 
medicijnen en/of straling. Door technologische vooruitgang in de medische 
wetenschap zijn dergelijke medische indicaties echter uit het zicht 
geraakt. Hetzelfde kan gezegd worden van het gebruik van anabole ste
roïden bij nierdialysepatiënten. In de meeste gevallen zijn de anabole 
androgene steroïden hier vervangen door erythropoietine (EPO). Verder 
lijkt de rol van Organon voor wat betreft de 'bevoorrading' van de zwarte 
markt gering te zijn. De omzetbedragen, nationaal en wereldwijd, staan 
in schril contrast met de totale omzet op de zwarte markt voor dopingge
duide middelen26

• 

23. Ontleend aan: 'Anabole steroïden: een wereld vol tegenstrijdigheden', in: Bijsluiter 6, 5• 
jaargang, 1988, blz, 12-15) 
24. Hoewel de werkzame stof van Deca-Durabolin, nandrolon decanoaat, tegenwoordig door 
verschillende farmaceutische producenten op de markt wordt gebracht, wordt in het circuit 
nog steeds de naam 'Deca' gebruikt om al die preparaten aan te duiden - net zoals de merk
naam 'Aspirine' nog steeds gebruikt wordt voor alle preparaten die salicylzuur bevatten. 
25. Voor zover Organon dat kan overzien, betreft het hier legitiem gebruik van deze midde
len. Dit bedrag is overigens nog geen fractie van de schattingen van de omvang van de 
zwarte markt voor dopinggeduide middelen in Nederland. 
26. In het TERP-rapport (1984) werd de omvang van de Nederlandse markt voor dopingge
duide middelen op jaarbasis geschat op een bedrag tussen de 70 en 100 miljoen gulden. Het 
Amerikaanse Department of Justice ( onder )schat de omvang van de Amerikaanse zwarte 
markt op 300 tot 400 miljoen dollar op jaarbasis. (Taylor 1991, 161) Afgaande op deze cijfers 
zou de wereldproductie van Organon in theorie dus slechts ongeveer de helft van de Neder
landse consumptie in het sport(school)circuit kunnen dekken. 
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Case: Organon (2) 

Het standpunt van Organon omtrent de eigen verantwoordelijkheid komt 
ongeveer hier op neer: Organon acht zich verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van zijn producten, ook als die al verkocht zijn. Daarbij moet dan 
bijvoorbeeld gedacht worden een beleid van post marketing surveillance, 
waaronder wordt verstaan dat Organon alle nieuwe informatie over 
bijwerkingen van zijn producten zo snel mogelijk zal delen met de 
betrokkenen. Tevens kan er gedacht worden aan de bijsluiters van de 
medicijnen, waarin Organon vermeldt dat deze middelen alleen voor 
medisch gebruik bestemd zijn en dat atleten, die proberen hun prestaties te 
verbeteren, hun gezondheid op het spel zetten. Tevens heeft Organon in 
1993, in een position statement, te kennen gegeven dat het anabole 
steroïden beschouwt als betrouwbare medicijnen, en het misbruik van deze 
middelen betreurt. 

Tenslotte heeft het bedrijf sinds de ophef rond de vrije verkrijgbaarheid 
van medicijnen via Internet in 1997 de voorwaarden voor de verkoop van 
middelen verscherpt. Deze komen hier op neer: de local branches worden 
geadviseerd hun afnemers - overwegend groothandels - dringend te 
verzoeken alleen te leveren aan consumenten die een medische prescriptie 
hebben. Organon acht zich niet in de positie om zijn afnemers voor te 
schrijven wat te doen met de producten die zij gekocht hebben, of zoals het 
in de circulaire naar deze local branches is verwoord: 'so you can only 
approach them with a strong advice on ethical grounds'. Wat er nadien met 
de preparaten gebeurt, ligt buiten de verantwoordelijkheid en het blikveld 
van het bedrijf Het enige wat Organon kan doen, is deze directe afnemers 
kritisch tegen het licht te houden. Anders dan een aantal andere 
farmaceutische producenten, doet Organon dat geregeld. 

Ondanks deze richtlijnen dook er in het Nederlandse sportschoolcircuit 
gedurende het najaar van 1997 nog een aanzienlijke partij Deca
Durabolin op, die afkomstig was uit Griekenland, en volgens een aantal 
insiders geproduceerd zou zijn door Organon27

. Overigens zijn er in het 
sportschoolcircuit geen transacties bekend waarbij Organon regelrecht aan 
handelaren heeft geleverd. 

Zowel in het sportschoolcircuit als in de kringen vim opsporingsambtena
ren, wordt niet zelden de beschuldigende vinger uitgestoken naar de far
maceutische industrie in het algemeen, als de handel in dopinggeduide 
middelen ter sprake komt. Men klaagt dan bijvoorbeeld over het gebrek 
aan medewerking, waardoor met name de opsporing van vervalsers zou 
worden bemoeilijkt. Opsporingsinstanties als de Economische Controle
dienst (ECD) kunnen alleen tegen vervalsers optreden als de gedupeerde 
partij - in dit geval de farmaceutische producent wiens producten vervalst 
worden - een aanklacht indient. Hoewel het op de markt wemelt van de 
vervalsingen en de industrie daarvan geregeld wordt verwittigd, is de far
maceutische industrie maar zeer zelden te bewegen tot het indienen van 
een klacht. In Nederland zijn er bij de ECD het laatste decennium onge
veer vijf klachten binnengekomen. In slechts twee gevallen contacteerden 
farmaceutische producenten uit eigen beweging de ECD28

• In de andere 
gevallen ging er aan de aanklacht een intensief overredingsoffensief van 
de ECD vooraf, waarop men schoorvoetend een klacht indiende. De ECD 

27. Het kan hier ook vervalsingen betreffen. 
28. Winthrop diende een klacht in toen men ontdekte dat er vervalsingen circuleerden van 
het preparaat 'Stromba' (dat de anabole steroïde stanozolol bevat); Eli Lilly diende een 
klacht in tegen de vervalsers van zijn groeihormoonpreparaat 'Humatrope'. Organon is ove
rigens tot nu toe nog niet door de ECD benaderd. 
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vergaarde in die gevallen ook al het bewijsmateriaal. Tegenover elk 
geslaagd overredingsoffensief staan echter talloze pogingen die jammer
lijk faalden en uitliepen op een weigering van de benaderde farmaceu
tische producenten om een klacht in te dienen. Dergelijke weigeringen 
waren veelal indirect: men draaide om de hete brei heen, en verschool 
zich veelal achter het argument dat 'men daarover niet ging', en dat 'de 
internationale directie daarover besliste' (de ECD benaderde Nederlandse 
vestigingen). Pogingen om met de internationale directie in contact te 
komen liepen vervolgens dikwijls vast in het drijfzand van de bedrijfsbu
reaucratieën. 

Desondanks nemen farmaceutische ondernemingen - intern - het ver
schijnsel van vervalsingen bijzonder serieus29

• Fabrikanten van medicij
nen lopen in aanzienlijke mate inkomsten mis door de aanwezigheid van 
vervalsingen op de markt. De farmaceutische industrie spendeert daarom 
grote sommen gelds aan het inhuren van 'onderzoeksbureaus' om de bron 
van vervalsingen op te sporen. Ook in Nederland zijn dergelijke bureaus 
actief. De detectives trachten de bron van dergelijke vervalsingen te tra
ceren, en vergaren bewijsmateriaal - bijvoorbeeld door een pseudokoop te 
sluiten. Hierna worden bijvoorbeeld civielrechtelijke procedures opgestart 
of probeert men anderszins tot een schikking te komen. Het gaat hierbij 
overigens niet om incidenten. De samenwerking tussen detectives en far
maceutische producenten is structureel, en geschiedt internationaal op 
een dermate grote schaal, dat detectives, ingehuurd door verschillende 
bedrijven, tamelijk frequent 'opnieuw het wiel uitvinden', of elkaar zelfs 
van tijd tot tijd tijdens hun werkzaamheden voor de voeten lopen. Om die 
reden hebben een aantal farmaceutische producenten, verenigd in de 
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations 
(IFPMA), besloten de krachten te bundelen, en zijn zij overgegaan tot de 
oprichting van één groot internationaal onderzoeksbureau, het Pharma
ceutical Security Institute (PSI). Door deze gezamenlijke maatregel hopen 
de betrokken ondernemingen te komen tot een betere coördinatie van de 
opsporing van vervalsers. 

Waarom geven farmaceutische producenten grote sommen geld uit voor 
een dienst die overheden gratis verrichten? Waarom weigeren farmaceu
tische ondernemingen mee te werken aan de opsporing van vervalsers 
van dopinggeduide middelen - terwijl die medewerking bij wijze van spre
ken niet verder hoeft te gaan dan het zetten van een handtekening? In 
het sportschoolcircuit en onder opsporingsambtenaren leeft het vermoe
den dat de beweegredenen gelegen zijn in de angst voor schade aan het 
imago. Men zou bang zijn om de producten in verband gebracht te zien 
worden met doping. En als men erin zou slagen om te komen tot een zaak, 
dan zou één en ander in de volle openbaarheid worden afgehandeld. Straf
zaken zijn immers openbaar. 

Case: Organon (3)30 

Er circuleren tal van vervalsingen van Organon's preparaten in het 
sportschoolcircuit. Onlangs werd er nog eentje door de Inspectie 
Volksgezondheid ontdekt. Het onderzoek is verricht in de laboratoria van 
Organon31

• Het betreft ampullen Deca-Durabolin die geen nandrolon 
decanoaat maar nandrolon fenylpropionaat bevatten. Waarom heeft 
Organon nooit een aanklacht ingediend - al was het maar omdat Organon 

29. Onlangs schatte de World Health Organisation (WHO) dat 7% van alle in omloop zijnde 
medicijnen vervalsingen zijn. In het geval van dopinggeduide middelen valt dat percentage 
uiteraard beduidend hoger uit. 
30. Een gedeelte van de hier weergegeven dialoog met Organon verliep schriftelijk. 
31. Op deze steeksproefgewijze controles van de Inspectie wordt in 6.3.2 verder ingegaan. 
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door dergelijke vervalsingen inkomsten misloopt? Deze vraag werd 
voorgelegd aan drs. G. Siemons en dr. B.J. Oddens van Organon, die onder 
andere belast zijn met de communicatie tussen het bedrijf en de 
buitenwereld. Drs. Siemons is daarnaast het aanspreekpunt voor wat 
betreft het misbruik van Organon's producten. De laatstgenoemde laat 
allereerst weten, dat het missen van inkomsten door in het dopingmilieu 
circulerende vervalsingen voor Organon geen reden voor ingrijpen kan, zal 
en mag zijn. Organon is niet gelukkig met het illegitiem gebruik van zijn 
preparaten, en kan sportieve consumenten missen als kiespijn. 
Beantwoording van het eerste gedeelte van de vraag is moeilijker. 

6 -• de lyophi!im à 1500 lil (et & ~ de so!vaml .• • 
poor ptéparaticn injedilbte ' 

Gonadotrophine 
Chorionique "Endo" 
(HCG) 

1500u.1. 

'Organon-preparaten' aangetroffen op de zwarte markt. 

De eerste meldingen van vervalste Organon-preparaten dateren al uit de 
jaren 70. Sindsdien is Organon keer op keer geconfronteerd met de 
omstandigheden die het onmogelijk maakten er iets aan te doen. Allereerst 
was gebleken dat er in de praktijk nauwelijks een vinger achter dit soort 
zaken was te krijgen. Als er dan bijvoorbeeld eens een geval bij Organon 
gemeld werd, weigerden degenen die het geval aanhangig gemaakt 
hadden, medewerking - uit vrees voor represailles. Dan moest er gedacht 
worden aan verontruste artsen, die zich in de sportwereld ophielden, of 
aan gebruikers. Of Organon beschikte over zulke vage informatie, dat er 
met geen mogelijkheid een klacht kon worden ingediend. Voor een klacht 
waren er immers concrete feiten nodig - een bron, bijvoorbeeld - en die 
concrete feiten konden in het mistige dopingwereldje niet worden 
achterhaald. In bepaalde gevallen had Organon trouwens wel een klacht 
ingediend bij de gezondheidsautoriteiten van een bepaald land. Maar nog 
nooit had Organon gezien, dat er daadwerkelijk iets met dergelijke 
klachten was gebeurd. Er waren, voor zover de general managers van 
Organon dat konden inschatten, zelfs landen, waarin Organon openlijk 
zou worden bespot indien het bedrijf een klacht zou indienen. En voor wat 
betreft de Nederlandse situatie: de Pharmaceutische Hoofdinspectie van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, dhr. P. Vree, deelt de ervaringen 
van Organon. De Hoofdinspectie, zo heeft hij voorjaar 1998 nog 
meegedeeld, had van de zijde van de farmaceutische industrie altijd meer 
medewerking gekregen dan van de zijde van het Openbaar Ministerie. 

Terugkomend op de vervalste Deca-ampullen: Organon had de resultaten 
van het onderzoek doorgegeven aan de Inspectie, en daarmee volstaan. Er 
was geen klacht ingediend, omdat Organon ervan was uitgegaan dat deze 
affaire op de Inspectie ondertussen wel bekend was. En voor wat betreft de 
verwijten van de ECD aan het adres van de farmaceutische industrie in 
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het algemeen, kon Organon alleen maar opmerken tot dusver niet door de 
ECD benaderd te zijn. De mentaliteit die de ECD beschreef kon mogelijk 
aan bepaalde farmaceutische producenten worden toegeschreven, maar 
niet aan het huidige Organon. Voor Organon is doping een groot probleem, 
waardoor ze uitsluitend schade ondervindt. Organon staat dan ook open 
voor welke partij dan ook, om gezamenlijk het dopingprobleem te 
bestrijden. 

Wat betreft die detectivebweaus: daar kon nog wel het één en ander over 
worden opgemerkt. Organon had inderdaad, via de IFPMA wel eens 
contact met het PSI. Maar het PSI was niet actief op het gebied van 
anabole steroïden32

• 

6.3.2 Internationale criminele organisaties 

De farmaceutische bedrijfskolom is anno 1997, volgens vrijwel alle 
gebruikers, handelaren en andere sleutelfiguren in het sportschoolcircuit, 
niet langer de voornaamste bron van de preparaten die op de Nederlands 
markt circuleren. Internationale organisaties, waarvan een aantal als 
'crimineel' kan worden aangemerkt, hebben die rol van de farmaceutische 
bedrijfskolom overgenomen. In deze subparagraaf wordt nader ingegaan 
op deze internationale organisaties, en op de verschijnselen die met de 
opkomst van deze illegale producenten gepaard zijn gegaan. In 6.3.2.1 
wordt bijvoorbeeld nader ingegaan op de rol van internationale organisa
ties in het Nederlandse sportschoolcircuit. Vervolgens wordt in 6.3.2.2 het 
meest in het oog springende effect van deze internationale organisaties op 
de zwarte markt besproken: het snel groeiende percentage vervalsingen. 
In 6.3.2.3 wordt behandeld wat er bij opsporingsinstanties en in het sport
schoolcircuit bekend is over de wijze waarop deze vervalsingen geprodu
ceerd worden. 

6.3.2.1 De rol van internationale organisaties 

De rol die deze internationale (criminele) organisaties op de Nederlandse 
markt voor dopinggeduide middelen spelen, is tweeledig. 

Enerzijds lijken zij in toenemende mate te schuiven tussen de farmaceu
tische bedrijfskolom en de grote handelaren in dopinggeduide middelen. 
In die gevallen proberen deze internationale organisaties producten, 
geproduceerd door de farmaceutische bedrijfskolom, aan grote Neder
landse handelaren te verkopen. In het anabolenmilieu circuleren verha
len over transacties tussen Nederlandse handelaren en 
vertegenwoordigers van deze internationale organisaties, die regelrecht 
lijken te zijn ontleend aan Amerikaanse films - compleet met 'deals', geslo
ten op afgelegen parkeerplaatsen, omringd door 'bodyguards', die hun 
handen in hun binnenzak hebben zitten. Grensoverschrijdende activitei
ten in de dopinghandel zijn op de keper beschouwd niet nieuw: sinds het 
gebruik van dopinggeduide middelen in de sport gemeengoed is, circule
ren er al verhalen over transacties tussen handelaren van verschillende 
nationaliteiten. Handelaren zouden aan elkaar middelen verkopen waar 
zij betrekkelijk eenvoudig aan kunnen komen. Soms worden die ook 

32. De PSI bevestigt deze uitspraak, en vertelt bij monde van interim-directeur Frank Mad
sen, dat het werk van het bedrijf voornamelijk gelegen is op het terrein van de vervalste 
nieuwe patent-medicijnen. De meeste dopinggeduide middelen, zoals de anabole steroïden, 
de schildklierhormonen, synthetisch groeihormoon, clenbuterol, de afslankmiddelen op 
amfetamine-basis, GHB en de testosteronprecursors vallen niet onder deze noemer. De enige 
keer dat de PSI in aanraking kwam met dopinggeduide middelen, was een geval van een 
laborant 
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geruild. Volgens artikelen in Amerikaanse bodybuildingbladen zouden bij
voorbeeld Nederlandse handelaren gemakkelijk aan de anabole steroïde 
drostanolonum of Masteron kunnen komen en die veelvuldig verkopen 
aan niet-Nederlandse handelaren33

• In België is het bijvoorbeeld relatief 
eenvoudig om aan schildklierpreparaten en afslankmiddelen als 'Ionamin' 
te komen, terwijl in het voormalig Oostblok de anabole steroïde met
handrostenolone of'Dianabol' ruimschoots voorhanden zou zijn. De inter
nationale organisaties bouwen op dit gebied kennelijk een al eerder 
bestaande praktijk uit. Activiteiten van dit soort hebben echter geen noe
menswaardige gevolgen gehad voor de Nederlandse markt in dopingge
duide middelen34

• Voor wat betreft het soort activiteiten dat hieronder 
wordt besproken, ligt dat anders. 

Anderzijds blijkt uit gesprekken met zowel handelaren als opsporings
ambtenaren, dat de internationale organisaties, in (semi-)illegale fabrie
ken en laboratoria zelf dopinggeduide middelen zijn gaan produceren en 
deze te koop aanbieden aan organisaties en andere grote handelaren. De 
gevolgen hiervan zijn overal in het sportschoolcircuit merkbaar. Hiermee 
hebben we immers het terrein van de vervalsingen betreden. 

6.3.2.2 Vervalsingen 

De veranderingen die zich vanaf het midden van de jaren tachtig begon
nen te voltrekken, bleven aanvankelijk onopgemerkt. Gebruikers, handel
aren en andere sleutelfiguren in het anabolenmilieu realiseerden zich pas 
achteraf dat de markt voor dopinggeduide middelen op een fundamenteel 
niveau wijzigde. 

/ 

Namaak en echt, met het blote oog nauwelijks te onderscheiden. 

33. Bepaalde Nederlandse handelaren zijn een andere mening toegedaan, en menen dat er 
aan de verkrijgbaarheid van Masteron nog heel wat zou kunnen verbeteren. 
34. Indien deze berichten op werkelijkheid berusten, dan betreft het geen operaties op grote 
schaal. Geen van onze respondenten zei dit van nabij te hebben meegemaakt. 
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► 
Case: De grote verandering 

Omdat hij al vele jaren in de krachtsport actief is als coach en begeleide,; 
heeft hij de grote omwenteling in de wereld van de anabole steroïden en 
andere preparaten van nabij meegemaakt. Het begon allemaal zo'n 11 tot 
12 jaar geleden, halverwege de jaren tachtig. Het IOC begon ernst te 
maken met de strijd tegen het gebruik van doping. Nou ja, ernst ... 
Publicitair wel, natuurlijk - als je je blik beperkte tot de retoriek, de PR en
de reglementen, dan was het duidelijk dat het IOC de zaak serieus nam. 
Als je keek naar wat de sporters deden, wel, dat was een andere zaak. 
Maar ook aan andere dingen kon je het zien. Er begon aandacht te komen 
van de media. Op TV werden er programma's aan gewijd en er verschenen 
stukken in kranten en tijdschriften over doping. Hier en daar wezen 
vingers in de richting van de farmaceutische industrie. De gevolgen bleven 
niet uit. Een aantal farmaceutische producenten stopte met de productie 
van populaire anabolica. Het Franse Théramex verminderde de productie 
van 'Parabolan'. CIBA-Geigy staakte de productie van 'Dianabol'. De ene 
klap kwam na de andere. Vooral toen Dianabol niet meer gemaakt werd, 
ging er iets door de sport heen. In die tijd gebruikte bijna iedereen 
Dianabol. Dianabol is wel eens omschreven als 'het anabool dat Arnold 
Schwarzenegger groot had gemaakt'. 

Het begon steeds moeilijker te worden om aan middelen te komen. De 
sporters die hij kende - en de handelaren trouwens ook - moesten zich in 
allerlei bochten wringen om aan spul te komen. De prijzen schoten omhoog.
Er ontstond een gat in de markt waardoor vervalsers werden aangelokt.
En dat merk je tegenwoordig. Zo'n tien jaar te,·ug was alles, of in ieder
geval, zo goed als alles, echt geweest. En nu?

Laatst had hij nog 'Extrabolin' in z'n handen gehad. Iemand was naar 
hem toegekomen, met de vraag of hij in de aanschaf geïnteresseerd was. 
Pure slaolie had erin gezeten. Nep. Hetzelfde gold voor het potje Dianabol 
dat hij ons nu liet zien. Waardeloos spul, paarse Thai. Het deed niks bij 
hem ... Er zat gewoon werkelijk niets in. Het allerfraaiste was nog de 'Testo 
Goldline' die hij laatst nog gezien had. Testo Goldline was een 
testosteronpreparaat, waarvan je werkelijk wonderen kon verwachten. Het 
was de champagne onder de testosteronesters. Beter was er niet, en het spul 
was dan ook zee,; zeer duur. En nou was er iemand langsgekomen, die hem 
een partij had aangeboden voor een prijs, waarvan je gewoon wist dat het 
onmogelijk was. Een trek fles van 10 ml voor f25. Niet van echt te 
onderscheiden. 
'Da's naniaak', had hij gezegd. 
'Wat kan jou het schelen?', had de man geantwoord. 'Als je er maar op 
verdient ... ' 

Niet alleen de kwaliteit van de spullen was niet meer wat het geweest was. 
Ook de kwaliteit van de handelaren liet tegenwoordig te wensen over ... 

Toen in de laatste helft van de jaren tachtig steeds meer vervalsingen op 
de markt verschenen, deden de meeste gebruikers en handelaren dit af 
als 'bijzondere voorvallen', die overigens breed werden uitgemeten. Het 
vervalsen was het werk van 'slechte dealers', zo kon je overal op sport
scholen horen vertellen,. De vervalsingen werden meestal met bepaalde 
organisaties in verband gebracht, die vervolgens in het anabolenmilieu 
werden aangemerkt als 'onbetrouwbaar', en soms zelfs als 'crimineel'. 
Handelaren grepen zulke verhalen aan, om te onderstrepen dat zij zich
zelf niet aan zulke praktijken schuldig maakten. Een grote handelaar, 
vertellen insiders, organiseerde zelfs een 'voorlichtingsavond' ten behoeve 
van zijn belangrijkste afnemers, waarop hij rondliep in een witte dokters-
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jas. Hij legde de werking van hormoonpreparaten uit, ging in op de bij
werkingen van de middelen en waarschuwde voor de risico's die kleefden 
aan het gebruik van vervalsingen. 

Wie niet op de hoogte was van de verhalen en anekdotes die op vrijwel 
alle sportscholen werden verteld, kon die ook uit boeken halen. In de 
vroege jaren negentig verscheen 'Uit de mémoires van een anabolenhan
delaar', van de ex-handelaar Benny van Meelen. De roman behandelt de 
opkomst en ondergang van een anabolenhandelaar oude stijl, die moet 
opboksen tegen starre, soms zelfs corrupte autoriteiten en malafide han
delaren. Het boek is tevens een sleutelroman. Iedereen die enigszins op 
de hoogte was van wat er zich in het Nederlandse sportschoolcircuit 
afspeelde, kon erin lezen wie de 'goede', en wie de 'slechte' handelaren 
waren. Enerzijds kan de ophef in het sportschoolcircuit rondom de verval
singen, die omstreeks de vroege jaren negentig op z'n hoogtepunt was, 
gezien worden als een poging om angsten te bezweren. Door een 'zonde
bok' aan te wijzen, krijgt men het gevoel de zaken weer overzichtelijk 
gemaakt te hebben, en weer te kunnen over gaan tot de orde van de dag. 
Anderzijds moet bedacht worden, dat zowel de verhalen die in het sport
schoolcircuit circuleerden, als het beeld wat daaruit sprak, in grote lijnen 
op waarheid gebaseerd waren. Het betroffen immers inderdaad (nog) inci
denten. De organisaties en personen die in de verhalen als zondebok wer
den aangewezen, stonden ook buiten het sportschoolcircuit, bij 
opsporingsinstanties, als 'vervalsers' te boek. 

Ondanks alle weerzin in het anabolenmilieujegens de 'criminele' handel
aren, zwol de stroom vervalsingen aan. Anno 1997 schatten zowel de 
Inspectie Gezondheidszorg als de meeste handelaren en gebruikers dat 60 
tot 70 procent van alle dopingpreparaten op de Nederlandse markt ver
valst zijn. Tevens schatten verschillende sleutelfiguren in het sportschool
circuit, dat het percentage preparaten, waarvan vervalsingen in omloop 
zijn, de 100 is genaderd. Daarnaast is het, aanvankelijk door bepaalde 
handelaren zorgvuldig in stand gehouden onderscheid tussen 'goede' en 
'slechte' dealers grotendeels vervaagd. 

Uitspraak: De insiders 

'Iedereen verkoopt tegenwoordig fake. Bijna iedereen. De eerlijke 
handelaren zeggen het er alleen bij: kijk, dit is echt. Denk ik. En dit is niet 
echt. Ik weet niet wat er inzit. Misschien dat je ervan groeit, misschien ook 
niet.' 

In de loop der jaren is het steeds moeilijker geworden om vervalsingen 
nog als zodanig te herkennen. Uit de verpakkingen valt steeds minder op 
te maken, of het nu vervalste of echte preparaten betreft. Een enkele keer 
kan dat verklaard worden, doordat vervalsers toegang hebben tot de 
onderdelen van de farmaceutische industrie waar die verpakkingen wor
den geproduceerd. Zo is in het sportschoolcircuit reeds geruime tijd 
bekend, dat er gedurende bepaalde tijd een aanzienlijke hoeveelheid ver
pakkingsmateriaal ontvreemd is - en misschien nog steeds wordt - door 
een medewerker van een farmaceutische producent in een buurland. Een 
andere keer is de vervalsing verpakt in een authentieke verpakking, die 
langs andere weg verkregen is35

. In de meeste gevallen kan de kwaliteit 
van de vervalsingen echter alleen worden verklaard door toegenomen 
kunde van de vervalsers. Momenteel circuleren er legio vervalsingen, die 
alleen nog door laboratorium-onderzoek door de mand vallen. Veel gebrui
kers, handelaren en andersoortige sleutelfiguren zeggen in ieder geval het 
verschil dikwijls niet meer te kunnen zien36

• 
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Case: De handelaar 

De laatste jaren had hij zoveel verschillende vervalsingen langs zien 
komen dat het hem soms duizelde. Wat hem nog het helderst voor de geest 
stond? Zuid Amerikaanse Dianabol waar je de opdrukken zo van de flesjes 
veegde. Hij had ze laatst nog in z'n handen gehad. 

De gebruikers waren er ook steeds alerter op geworden, dat ze geen 
vervalsingen in handen gedrukt kregen. Hij zag het steeds vaker, dat ze 
met 'WorldAnabolic Review' in de hand nagingen of iets 'echt' of'vals' was. 
Echte kennis was desondanks niet aanwezig bij de gebruikers - ze konden 
meestal niet zien wat 'echt' was en wat 'vals'. Niemand kon dat. Veel valse 
preparaten waren niet van 'echt' te onderscheiden. Hij had zelfs 
meegemaakt, dat gebruikers een partij 'echte' anabolen niet kochten, omdat 
ze er stellig van overtuigd waren dat het vervalsingen waren - en 
uiteindelijk kozen voor vervalsingen, die in hun ogen 'echt' waren. Hoe hij 
wist wat echt was? Nou, hij had het spul zelf van de fabriek gekocht, 
natuurlijk. Dat was tegenwoordig de enige manier om helemaal zeker te 
zijn van de kwaliteit van je spullen: dat je wist waar van het vandaan 
kwam. Of je moest gewoon een dealer hebben, die je honderd procent kon 
vertrouwen. 

Case: De sportschoolhouder 

Laatst was er iemand naar hem toe gekomen met een ampul Parabolan. 
'Was het echt?', wilde de persoon weten. Hij had dus eerst eens naar de 
verpakking gekeken. Het doosje waar de ampul in had gezeten was echt, 
dacht hij. Maar ja - tegelijkertijd weet iedereen dat Parabolan al jaren 
bijna niet meer te krijgen is. Dus toen had hij een paar oude kennissen 
geraadpleegd, die het spul destijds hadden gebruikt - in de tijd, dat alle 
anabolen nog echt waren. Nou, die hadden hem dus verteld dat als je zo'n 
echte ampul openbrak, dat je dan zo'n ether-achtige lucht kon ruiken. Toen 
had hij dus die ampul opengebroken, en een stel mensen eraan laten 
ruiken. Het rook olie-achtig, niet naar ether. Het werd dus alweer een stuk 
onwaarschijnlijker dat het Parabolan was. Toen was er nog een oudere 
bodybuilder geweest, die zich nog kon herinneren dat je het meteen kon 
merken wanneer je net een Parabolan gezet had. Je proefde het in je mond, 
Ja, heel vreemd. Maar je proefde het in je mond. En de mensen die nu op 
de Parabolan zaten, hadden dat dus niet. 
Ja, hij had de persoon dus moeten zeggen: ik weet het niet zeker, maar ik 
denk niet dat dit Parabolan is. Wat het wel is, dat weet ik ook niet. 

35. Er zijn er bij een opsporingsinstantie tips binnengekomen, waardoor minstens een deel 
van deze 'valse preparaten in echte verpakkingen' kunnen worden verklaard. De gehan
teerde werkwijze is de volgende: Sporters wordt, bij wijze van 'service', aangeboden om zich 
in de sportschool, of bij de handelaar thuis, te laten injecteren. Voor veel gebruikers is dit 
een zekere uitkomst, aangezien zo de kansen op ontdekking van de preparaten door familie
leden vermindert. De handelaar bewaart de ampullen en verpakkingen. Het gaat dan om 
echte preparaten. Als de kuur is afgelopen, wordt de lege verpakking gevuld met vervalsin
gen. De vervalsingen, in echte verpakkingen, worden vervolgens door de handelaar ver
kocht. 
36.Frank Madsen van het Pharmaceutical Security Institute is echter van mening, dat ver
valsers niet zo ver hoeven te gaan om goed gelijkende vervalsingen te produceren. Volgens 
Madsen is dankzij de huidige digitale reproductie-technieken het laten drukken van verpak
kingsmateriaal niet echt duur meer. Ook binnen Organon klinken dergelijke geluiden. Dhr. 
Gillissen, binnen Organon verantwoordelijk voor de verpakkingen van de Organon-produc
ten, weet dat het allereerst onmogelijk is om een verpakking te ontwerpen die niet gekopi
eerd kan worden. Daarbij komt nog, dat de benodigde apparatuur, inclusief de apparatuur 
die voor het vullen en dichtsmelten van ampullen benodigd is, in bepaalde gevallen voor een 
relatief gering bedrag gekocht kan worden. (Er is eigenlijk geen markt voor dergelijke 
machines. De prijzen kunnen dan ook variëren van aanzienlijke bedragen, in de orde van 
grootte van enkele tienduizenden guldens tot 'oud-ijzer-prijzen'.) De ampullen, klaar om 
gevuld en dichtgesmolten te worden, zijn voor enkele centen te koop. 
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De ECD betwijfelt overigens de juistheid van de inschattingen van het 
aantal vervalsingen dat in het sportschoolcircuit circuleert, en acht het 
onwaarschijnlijk dat 60 tot 70 procent van de preparaten niet langer 
authentiek is. Mogelijk is dat in bepaalde regio's het geval, meent de 
ECD. Maar gezien het relatieve gemak waarmee men via de farmaceu
tische bedrijfskolom middelen kan kopen, en gezien de kosten die aan het 
maken van vervalsingen verbonden zijn, acht de ECD een vervalsingsper
centage van meer dan 50% onwaarschijnlijk. Handelaren zouden immers 
al snel door de mand vallen indien zij slechte waar leveren en een kwa
lijke reputatie gaan genieten - die hun de verkoop onmogelijk zou maken. 
Een andere opsporingsinstantie, de Inspectie Gezondheidszorg Zuid-Hol
land, ressorterend onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, onderschrijft echter de schatting van de sleutelfiguren. De Inspec
tie controleert, indien de financiële middelen dit toelaten, in beslag geno
men of ingeleverde hormoonpreparaten. De Inspectie heeft de toename 
van het aantal vervalsingen met lede ogen moeten aanzien. De laatste 
onderzochte partij (zomer 1997) bestond voor ongeveer 60% uit vervalsin
gens1_ 

37. Voo1jaar 1997 controleerde de Inspectie een partij van 26 verschillende preparaten. (Ze 
waren aangetroffen in het sportschoolcircuit, in de omgeving van Rotterdam, Dordrecht, 
Papendrecht en Breda. Waarschijnlijk waren alle preparaten afkomstig van één en dezelfde 
grote handelaar.) In ieder geval, onder deze 26 preparaten bevonden zich 20 die inderdaad 
de werkzame stoffen bevatten die waren aangegeven op de verpakking. Of deze 20 prepara
ten inderdaad allemaal authentiek waren, valt te betwijfelen: van twee preparaten was het 
gedeelte van de verpakking, waarop de fabrikant was aangegeven, afwezig. Tevens bevon
den zich onder deze preparaten een aantal middelen waarvan bekend is dat ze veelvuldig 
vervalst worden. Van de 26 geteste preparaten waren er zes gegarandeerd vals. In vier 
gevallen werden er helemaal geen actieve bestanddelen aangetroffen. Het betrof een 'Oxy', 
waarvan op de verpakking geen fabrikant was aangegeven, een 'nandrolon decanoaat' van 
het beruchte 'Denk'-merk, een 'Stromba', die volgens het etiket door de farmaceutische pro
ducent 'Winthrop' geproduceerd zou moeten zijn, en een clenbuterol-preparaat van 'Europ
harma'. 
De 'Oxy's' werden in 1997 in grote hoeveelheden op de Nederlandse markt aangetroffen. Het 
ging dikwijls om preparaten, waarvan op de verpakking geen fabrikant was aangegeven, en 
de ene keer wel, de andere keer geen actieve stoffen bevatten. De preparaten van 'Denk' zijn 
berucht, in die zin dat onder veel gebruiker inmiddels bekend is, dat ze nooit actieve 
bestanddelen bevatten. De producent van de 'Denk-preparaten' zou een Nederlander zijn. In 
de 'WAR 1996' wordt voor deze preparaten gewaarschuwd. Opvallend is de vervalste clenbu
terol. Clenbuterol is een spotgoedkoop middel. De kostenbesparing, die wordt opgeleverd 
door het weglaten van dit bestanddeel, kan nooit groot geweest zijn. Mogelijk waren er hier 
problemen in de toevoer van grondstoffen, of betreft het een operatie op een dermate grote 
schaal, dat de minieme besparing zich wel degelijk betaalde. 
In de nazomer van 1997 liet de Inspectie een andere partij middelen controleren, die op 
dezelfde manier verkregen was als de eerste. Het ging om 17 verschillende soorten prepara
ten. Onder deze preparaten bevonden zich slechts vijf preparaten, die de middelen bevatten 
die op de verpakking waren aangegeven. Onder deze vijf'betrouwbare' preparaten bevonden 
zich drie 'verdachte' gevallen. Daarvan was ofwel geen fabrikant weergegeven, of stond ner
gens vermeld hoeveel milligram anabole steroïden er in een tablet aanwezig waren. De kans 
dat het hier illegaal geproduceerde middelen betrof, was dus niet denkbeeldig. (Opvallend 
was, dat zich onder deze preparaten ook een 'Oxy' bevond - die in tegenstelling tot het hier
boven besproken 'Oxy'-preparaat wel degelijk oxymetholone bevatte.) Van de 12 overige pre
paraten waren er acht, die in het geheel geen actieve stoffen bevatten. Onder deze acht 
bevonden zich een ampul 'Parabolan', een ampul van de 'Keniaanse Deca', verschillende Dia
nabol-preparaten - waaronder één 'Thaibol'-preparaat. Tevens waren er vier preparaten, die 
totaal andere stoffen bevatten dan op de verpakking stond vermeld. In vier gevallen was de 
inhoud van de Primobolan (methenolone) (2 keer), Testoviron (testosteron enanthaat) en 
Masteron (drostanolonum) vervangen door nandrolon decanoaat, het actieve bestanddeel 
van Deca-Durabolin. In één geval was de inhoud van Boldone (boldenone undecanoaat) ver
vangen door nandrolon phenylpropionaat, het werkzame bestanddeel van Anadur. De beide 
anabole steroïden die in plaats van de 'eigenlijke' bestanddelen werden aangetroffen, zijn 
overigens betrekkelijk mild. Vele malen milder dan de actieve ingrediënten die deze verval
ste preparaten, in het geval van Masteron en Boldone, eigenlijk zouden moeten bevatten. 
Daarmee is niet gezegd, dat deze vervalsingen 'beter' zouden zijn dan de eigenlijke midde
len. Er is geen onderzoek verricht naar mogelijke verontreinigingen in deze preparaten, die 
alle vijf geïnjecteerd dienen te worden. 
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Daarnaast doen zich geruchten voor onder handelaars in dopinggeduide 
middelen, die suggereren dat authentieke preparaten schaars - en kost
baar - geworden zijn. 

Case: De ontvoering 

Hij staat bekend als een handelaar 'van de oude stempel'. Iedereen in het 
sportschoolcircuit weet dat hij uitsluitend authentieke preparaten levert. 
Hij maakt geen reclame voor zijn handel en streeft nagenoeg geen expansie 
van zijn afzetgebied na. Hij levert slechts aan enkelen. Desondanks werd 
hij door andere handelaren als een bedreiging gezien. 's Mans uitstekende 
reputatie en dito preparaten zouden er wel eens toe kunnen leiden, dat er 
klanten van een betrekkelijk grote organisatie werden afgesnoept. De 
organisatie leverde namelijk veel vervalsingen - net zoals bijna iedereen -
en niets was voor diens zaken bedreigender dan een solist, van wie bekend 
is dat hij louter 'echte' spullen kon leveren. Daarom besloot de organisatie 
de potentiële bedreiging in de kiem te smoren - en de man te ontvoeren. 

Toen de handelaar over straat ging, werd hij gegrepen, vastgebonden en in 
een auto gesleurd. De ovenneesterde handelaar verzette zich, en kon, nog 
voordat de deuren gesloten werden, geboeid en wel, ontsnappen. Hij glipte 
een gelegenheid binnen, waar men hem van zijn boeien bevrijdde. 
Daarop nam de handelaar contact op met de kingpin van de organisatie. 
De zaak werd in der minne geschikt. De kingpin achtte, na de verzekering 
van de handelaar niet onder de duiven van de organisatie te zullen 
schieten, de zaak afgedaan. 

In dit verband moet tenslotte nog opgemerkt worden, dat er in het sport
schoolcircuit hardnekkige geruchten de ronde doen over machines, die 
vroeger door farmaceutische producenten zouden zijn gebruikt Om ampul
len en pillen te maken, en die nu in handen zouden zijn van ptoducenten 
van vervalsingen. De machines zouden, nadat de productie van een popu
lair anabool door de farmaceutische producent was gestaakt, zijn ver
kocht. In bepaalde gevallen zouden die zijn gekocht door vervalsers' - die 
nu niet van echt te onderscheiden vervalsingen op de markt brengen. 

6.3.2.3 Illegale productie 

Productie van dopinggeduide middelen buiten het farmaceutisch circuit 
vindt in drie vormen plaats: 
1. herverpakking van actieve bestanddelen (door preparaten 'om te labe

len', door ze te 'versnijden' of door op basis van actieve stoffen zelf pil
len te draaien of ampullen te vullen). 

2. productie van fake preparaten, die in het geheel geen actieve stoffen 
bevatten. 

3. Tenslotte vindt er in het dopingcircuit ook daadwerkelijk productie 
van actieve bestanddelen van dopingmiddelen plaats. 

Herve1pakking van actieve bestanddelen 
Deze vorm van produceren is mogelijk de goedkoopste, of in ieder geval de 
minst kapitaalintensieve. De meest eenvoudige methode die wordt gehan
teerd, is het omlabelen van middelen. Strikt genomen valt dit niet onder 
de noemer van 'productie', maar het komt vrij vaak voor. 
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Het omlabelen houdt in, dat men preparaten van het merk A verkoopt als 
het merk B38

• Het versnijden van middelen gebeurt op grote schaal. Ver
snijden houdt in, dat bestaande preparaten worden verdund met onwerk
zame en goedkope stoffen. Vooral de injecteerbare preparaten lenen zich 
hier goed voor, hoewel niet uitgesloten kan worden dat deze procedure ook 
gehanteerd wordt bij orale preparaten39

• 

Case: De groeihormoon-plant 

Een Nederlandse organisatie, of personen die daar nauw mee geaffilieerd 
zijn, heeft een plant gerund (of doet dat mogelijk nog steeds) waarin 
ampullen met authentiek groeihormoon werden gekraakt. Het glas werd 
weggefilterd, de inhoud van de ampullen werd opgevangen en vervolgens 
verdund. Het verdunde groeihormoon werd gebruikt om andere ampullen 
te vullen. De doosjes waarin de ampullen verpakt werden, werden 
gefabriceerd door een sociale werkplaats. 

Bij zowel de betreffende opsporingsinstanties als in het sportschoolcircuit 
bestaat de gerede angst, dat er in deze plant biologisch gewonnen 
groeihormoon, afkomstig van menselijke stoffelijke resten, wordt verpakt 
als synthetisch groeihormoon. Bovendien is de verdenking gerezen, dat er 
hier ook dierlijke groeihormoon werd verpakt als synthetisch 
groeihormoon. 

Vervalsingen van met name groeihormoonpreparaten, voorzien van een in 
het Nederlands gestelde bijsluiter, zijn volgens verschillende 
opsporingsinstanties intussen tot in het Midden-Oosten aangetroffen. De 
bewuste Nederlandse organisatie heeft zich kennelijk als een 
internationaal opererende organisatie ontwikkeld. Additionele indicaties 
voor de juistheid van deze theorie zijn afkomstig van opsporingsinstanties 
uit buurlanden, die activiteiten van de Nederlandse organisaties op hun 
grondgebied signaleren. 

Op een soortgelijke wijze worden waarschijnlijk ook IGF-1 vervalsingen 
gemaakt40

• 

38. Dit zou in het nabije verleden bijvoorbeeld gebeurd zijn met de preparaten '.Anavar' en 
'Winstrol'. '.Anavar' bevat de relatief milde anabole steroïde oxandrolone. (Het middel werd 
in VS onlangs weer in productie genomen, onder de merknaam 'Oxandrin'.) Oxandrolone is, 
vanwege zijn relatief geringe bijwerkingen, volgens bepaalde dopinggoeroes hèt middel voor 
oudere mannen en vrouwen. Oxandrolone is echter een relatief duur middel. 'The high price 
and strict control on distribution have prevented Oxandrin from being widely available on 
the black market'. (Street 1997, 208) Het middel stanozolol, onder andere verkocht onder de 
merknaam Winstrol, is vele malen goedkoper, en heeft op het eerste gezicht ongeveer 
dezelfde effecten op de musculatuur en fysiek als oxandrolone. Stanozolol is echter vele 
malen agressiever dan het milde oxandrolone, en leidt ook vele malen sneller tot verschijn
selen van vermannelijking. Desondanks maakt de Inspectie Gezondheidszorg melding van 
de verkoop van tabletten aan vrouwen. De bedrogen sportvrouwen zouden al binnen een 
week onomkeerbare vermannelijkingsverschijnselen hebben ondervonden - een mannelijke 
haargroei, een lage stem etc" 
39. Hier wordt gedoeld op het vermalen van pillen, waarna het gruis, na vermengd te zijn 
met vulstof, dient als grondstof voor nieuwe pillen. 
40. Zowel valse IGF-1- als groeihormoon-ampullen worden in Nederland verkocht. In 1997 
circuleerden er in Nederland bijvoorbeeld verhoudingsgewijs veel 'Israëlisch' of'Pools' groei
hormoon', 'Biotropin'. Onderzoek, verricht in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg, 
van één zo'n in beslag genomen ampul, bracht aan het licht dat deze in het geheel geen 
actieve stoffen bevatte. Desondanks maakten verschillende gebruikers melding van ernstige 
tot zeer ernstige allergische reacties. Waarschijnlijk werden deze veroorzaakt doordat de 
inhoud van deze ampullen niet steriel was. 
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Een andere vorm van op deze manier fabriceren, is het verpakken van 
actieve bestanddelen die door de farmaceutische industrie geleverd zijn. 
De industrie levert dan alleen de werkzame stoffen. Die moeten vervol
gens worden verdund met vulmiddelen of oplosmiddelen, waarna er pillen 
van worden gedraaid of ampullen mee worden gevuld. In een aantal 
gevallen vindt de productie plaats in illegale fabriekjes of laboratoria, 
waar ook recreatieve drugs als XTC en amfetamine worden geprodu
ceerd41. 

Case: Productie van anabolen in het drugsmilieu 

Omdat hij zowel een farmaceutische achtergrond heeft als een sportieve, 
was hij door bevriende zakenmensen benaderd. Zij runden een plant in een 
buurland, waar recreatieve synthetische drugs geproduceerd werden. De 
machinerie had enkele tonnen gekost, de bedragen, die nodig waren om de 
machines draaiende te houden, inbegrepen. De investeringen waren 
aanzienlijk geweest, en om die terug te verdienen moesten de machines 
continu draaien. Daarom hadden men hem benaderd: was hij 
geïnteresseerd om, op de tijdstippen dat er geen recreatieve drugs gedraaid 
werden, anabolica te produceren? 

Hij was zich daarop gaan oriënteren op de markt, en had enige analyses 
uitgevoerd. In Oost Europa had hij een farmaceutische producent bereid 
gevonden om zowel vulstof als werkzame bestanddelen te leveren: 
methandrostenolone, in het sportschoolcircuit beter bekend als Dianabol. 
Hij was met potentiële afnemers gaan spreken, en had beraamd ongeveer 
500.000 tabletten te kunnen afzetten. De kostprijs van de tabletten zou 
neerkomen op iets minder dan f 9 per 100 tabletten. 

Zijn afnemers zouden bereid zijn voor 100 tabletten zo'n f 45 op tafel te 
leggen. Deze winstmarges waren echter te gering om de zaak doorgang te 
laten vinden, hadden zijn zakenvrienden hem laten weten. Ze hadden hem 
voor de keuze gesteld: of de kostprijs omlaag halen door bijvoorbeeld de 
hoeveelheid werkzame stof omlaag te brengen, of een grotere omzet zien te 
behalen. 

Voor wat betreft de laatste optie: indien hij het voor elkaar zou zien te 
krijgen om minimaal een afzet van 1. 000. 000 tabletten te realiseren, dan 
ging de zaak door. Daarop had hij ervan afgezien om deel te nemen aan 
deze onderneming. Hij had geen zin om grote financiële risico's te nemen. 
En wat de eerste optie aanging: hij wilde principieel geen pillen maken die 
niet bevatten wat ze zouden moeten bevatten. 

41. De relatie tussen het drugs- en dopingmilieu werd overigens ook al geconstateerd door 
interregionaal rechercheteam Zuid Nederland in het rapport 'Synthetische Drugs'. In het 
rapport wordt gewezen op 'de link tussen sportscholen waar anabole steroïden worden ver
kocht, de portierswereld en de XTC-handel'. Tevens blijkt uit het rapport dat er sprake is 
van een treffende gelijkenis tussen de wijze waarop de producenten van synthetische drugs 
te werk gaan en de wijze waarop de hieronder beschreven ondernemer dat doet. In beide 
gevallen is er sprake van 'grondstoffen uit Oost-Europa'. (De Volkskrant, 27-3-1997) 
De relatie tussen beide circuits kwam in december 1997 weer aan het licht, toen de BOB van 
Mechelen het grootste amfetaminelaboratorium, dat tot dusver in de regio Mechelen-Kem
pen actief was, oprolde. In het mobiele laboratorium was de laatste vijf jaar naar schatting 
10.000 kilo amfetamine geproduceerd. De synthetische drugs werden onder andere via 
sportscholen en fitnesscentra in België, Nederland en enkele andere Europese landen afge
zet. Eén van de leden van de organisatie, Marc K., zou bekend zijn met het sportschoolcir
cuit. Zijn broer, Jan K., stond bekend als anabolengebruiker, en zou betrekkingen hebben 
gehad met de Belgische 'hormonenmaffia', die met name in de veeteelt actief is. Ook hier 
kwamen de grondstoffen overigens uit Oost-Europa. ( Gazet van Antwerpen, 22-12-1997) 
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Het komt overigens ook geregeld voor, dat dergelijke illegaal geprodu
ceerde preparaten volledig andere stoffen bevatten dan de verpakking 
aangeeft. 

In 'Pharmacy World & Science' is bijvoorbeeld onlangs melding gemaakt, 
van drie gevallen waarin Nederlandse bodybuilders ( tijdelijk) in het zie
kenhuis moesten worden opgenomen, nadat zij dergelijke middelen had
den gebruikt42

• De bodybuilders hadden enkele tabletten 'Thaibol' 
genomen, die de anabole steroïde methandrostenolone zouden moeten 
bevatten, maar in werkelijkheid bestonden uit een cocktail van de ana
bole steroïde methyltestosteron43 en het veterinaire middel clenbuterol. 

Veelvuldig wordt ook bericht van fake middelen: ampullen en pillen die in 
het geheel geen effectieve bestanddelen bevatten44

• De fabricage vindt 
dikwijls in het hierboven beschreven circuit plaats. 

Productie van werkzame bestanddelen 
Hoewel er volgens opsporingsinstanties en insiders in het sportschoolcir
cuit in toenemende mate sprake is van de productie van dopinggeduide 
middelen in laboratoria en fabrieken waar ook recreatieve drugs worden 
geproduceerd, is het onwaarschijnlijk dat daar ook daadwerkelijk actieve 
bestanddelen worden geproduceerd. Het kost volgens scheikundigen en 

42. P.H.M. van der Kuy, A. Stegeman, B.J. Looij jr. en P.M. Hooymans, 'Falsification of Thai 
Dianabol', in: 'Pharmacy World & Science', vol. 19, nr. 4, augustus 1997, blz. 208-209. De 
beschreven gevallen vonden plaats in de regio Rotterdam. In het artikel poneren de auteurs 
overigens de stelling, dat er, net zoals dat bij 'houseparties' het geval is, controle zou moeten 
komen op de in het sportschoolcircuit verkochte preparaten. 'Sportsmen who use illicit drugs 
might be aware of the potential side-effects, hut not of the hazards they take by the Jack of 
quality contra!'. (blz. 209) 'Athletes should be aware of the possible dangers offalsification 
and should report (anonymously) any possible falsification to the authorities'. (blz. 210) 
43. Methyltestosteron wordt ook wel 'de junksteroïde' genoemd. Het is een oraal te gebruiken 
variant van het mannelijk geslachtshormoon testosteron, dat volgens dopinggoeroes voor 
dopingdoeleinden relatief weinig effectief is, en tegelijkertijd verhoudingsgewijs veel bijwer
kingen veroorzaakt. (Bijvoorbeeld: Grunding & Bachmann 1995, 188) Tegelijkertijd is 
methyltestosteron in grote hoeveelheden verkrijgbaar en vrij goedkoop te produceren. 
Daarom wordt het waarschijnlijk vrij vaak gebruikt voor vervalsingen. (Grunding & Bach
mann 1995, 190) Vooral in de Dianabol-preparaten uit het voormalig Oostblok zou zich dik
wijls methyltestosteron bevinden, in plaats van methandrostenolone. (Grunding & 
Bachmann 1995, 95) Deze 'Russische Dianabol' komt volgens Philip Gogglia, die voorheen de 
'dopingrubriek' in Flex Magazine verzorgde, in werkelijkheid uit Hongarije, waar dit prepa
raat bekend staat als 'Nerobol'. Ook volgens Gogglia, bevat deze 'Nerobol' in werkelijkheid 
methyltestosteron. (Flex Magazine,juli 1996, blz. 86) 
44. In dezelfde categorie vallen de 'preparaten' die wel werkzame stoffen, maar geen doping
geduide middelen bevatten. In de VS zouden bijvoorbeeld penicilline tabletten, bestemd voor 
huisdieren, verkocht zijn als stanozolol. (http://www.vicnet.au/~frfaxvic/news/npg84.html) 
Ook wordt veelvuldig melding gemaakt van tabletten die cafeïne bevatten. Hetzelfde doet 
zich voor met ampullen: met de regelmaat van de klok verschijnen er ampullen, die gevuld 
zijn met olie, en verder niets. De al geïntroduceerde DEA-werknemer maakte in het bewuste 
interview met Flex Magazine ook melding van deze praktijk. "Ina recent case, a major lab in 
the Los Angeles area went down in a bust that took the DEA four years to prepare. 'We 
found $40 million in counterfeit steroids', Eender says. 'It was the most sophisticated coun
terfeit operation ever in the United States. They were using sesame-seed oil and packaging 
it as testosterone. They were using labeling from various foreign countries to indicate that 
these drugs were originating from various foreign countries to give legitimacy to their clan
destine or counterfeit product."' (Clive 1996, 153) Het zal geen betoog behoeven, dat indien 
deze voor injectie bestemde 'fake-steroïden' niet onder steriele omstandigheden worden 
geproduceerd, of er niet van zeer zuivere olie gebruik wordt gemaakt, de consumptie van 
dergelijke ampullen gepaard gaat met ernstige risico's voor de gezondheid. Zelfs een doping
goeroe als DuChaine moet het beamen: 'Sometimes they (vervalste ampullen - WK) just con
tain regular vegetable oil, which was definitely not intended to be injected into your body. 
Any impurities or bacteria that are in this stuff can cause terrible infections. Over the past 
couple of years, I've heard of a lot of guys who got abscesses in their glutes from using coun
terfeit, injectable steroids. These abscesses have to be 'lanced' and left open for days to drain, 
and sometimes the infections can spread and become life threatening.' (In: Muscle Media 
2000, vol.57) (http://www.mm2k.com/v57_gur.html) 
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deskundigen uit het drugs- en anabolenmilieu ongeveer enkele tonnen om 
een XTC-lab in te richten en voor een bepaalde tijd draaiende te houden. 
Tenminste, indien men de werkzame bestanddelen zelf maakt. Voor dat 
bedrag is het mogelijk om verschillende recreatieve drugs te produceren 
(werkt men echter met halffabrikaten, die nog maar enkele bewerkingen 
behoeven om te transformeren in de gewenste recreatieve drugs, dan kan 
met enkele tienduizenden guldens worden volstaan). De productie van 
anabole steroïden is in een dergelijk laboratorium onmogelijk, laat staan 
de productie van high-tech-producten als IGF-1 en groeihormoon - of het 
moest, zoals in bovenstaande case, enkel het draaien van pillen betreffen. 
De productie van anabole steroïden kan pas plaats vinden indien men een 
bedrag kan besteden dat in de buurt van een miljoen gulden komt te lig
gen. Het is daarnaast onwaarschijnlijk dat in een dergelijk lab ook prepa
raten van enige kwaliteit gefabriceerd kunnen worden. Bij de fabricage 
van bijvoorbeeld anabole steroïden worden tal van stoffen gebruikt en 
gevormd, die mogelijk nog gevaarlijker voor de gezondheid zijn dan de 
hormonen zelf. Deze stoffen moeten verwijderd worden. Deze zuivering is 
niet zelden de grootste kostenpost van farmaceutische producten. Het 
risico van de consumptie van illegaal geproduceerde farmaceutische pro
ducten is dan ook, dat er bezuinigd is op deze laatste, essentiële stap. 

Desondanks bestaan er zulke illegale fabrieken en laboratoria. Gezien de 
aanzienlijke kosten die aan het produceren van vervalsingen verbonden 
zijn, en de noodzaak van een zeer grote afzet om het break even point te 
kunnen passeren, is het bijna onvermijdelijk dat dergelijke fabrieken pro
duceren ten behoeve van een internationale markt. Het betreft dan prepa
raten, die geproduceerd worden in (illegale oflegale) fabrieken, die in 
eigendom zijn, beheerd worden door, of nauwe banden onderhouden met, 
de internationale organisaties. De internationale organisaties verkopen 
de vervalsingen vervolgens weer aan grote handelaren in dopinggeduide 
middelen. Er is weinig over deze organisaties en hun relaties met het 
Nederlandse dopingnetwerk bekend - één uitzondering daargelaten: het 
zgn. India-kartèl. 

Case: Het lndia-kartèl 

De werkwijze van het India-kartèl is dermate hardhandig en gedurfd, dat 
deze organisatie zowel in het sportschoolcircuit als bij 
opsporingsinstanties alle aandacht op zich heeft gevestigd. Van deze 
organisatie is in het sportschoolcircuit bekend dat het betrekkingen 
onderhoudt met enkele Nederlandse organisaties. Eén kanaal kwam 
overigens aan het licht tijdens een zeer recent onderzoek naar een van 
handel in dopinggeduide middelen verdachte Nederlandse elite
bodybuilder. De preparaten van het India-kartèl zouden via hem minstens 
bij één Nederlandse organisatie terecht zijn gekomen. Een gedeelte van de 
preparaten verkocht hij zelf5

• 

Het is onwaarschijnlijk dat de bewuste Nederlandse organisaties de enige 
Nederlandse partijen zijn, die handel drijven met het kartèl. De 
preparaten van het kartèl zijn namelijk overal in Nederland opgedoken -
in alle regio's van de organisaties, en zelfs in gebieden die vooral door 
solisten van dopinggeduide middelen worden voorzien. 

Het hoofdkwartier van het India-kartèl bevindt zich volgens 
opsporingsinstanties al geruime tijd in Londen. In ieder geval één lid van 
deze organisatie wordt in een aantal landen, waaronder België, gezocht op 

45. Het betreft een onderzoek, verricht door de Inspectie Gezondheidszorg in 1997. De zaak 
werd geseponeerd. 
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verdenking van de handel in, en het vervalsen van, dopinggeduide 
middelen. Deze internationale organisatie voldoet waarschijnlijk aan het 
beeld, dat de reeds geïntroduceerde DEA-opsporingsambtenaar schetste 
van de grootste handelaren in dopinggeduide middelen, in een interview 
met Flex Magazine. 'Many are not even directly involved in 
bodybuilding146

• Wat er over het India-kartèl bekend is, doet vermoeden dat 
we hier niet meer te maken hebben met de organisaties die in deze en de 
vorige paragraaf aan de orde zijn gekomen, maar met een uiterst 
professionele organisatie, die niet wezenlijk verschilt van de groepen die 
zich met het vervalsen van reguliere medicijnen bezighouden. 

Een Nederlandse opsporingsinstantie ontdekte in India een 
farmaceutische fabriek, die minstens acht verschillende preparaten 
produceerde. Uit deze plant is bijvoorbeeld het populaire preparaat 
'Pronabol 5' afkomstig. Deze farmaceutische producent is naar alle 
waarschijnlijkheid eigendom van, of wordt beheerd door, of onderhoudt 
nauwe banden met het India-kartèl. In deze fabriek werden waarschijnlijk 
de preparaten geproduceerd, die door het kartèl in de jaren tachtig werden 
geleverd aan de beroemde vervalser, dopinggoeroe en columnist (en 
schrijver van de internationale bestseller 'Underground Steroid 
Handbook') Daniel DuChaine47

• DuChaine verkocht deze 'Dianabol'
vervalsingen destijds op de Amerikaanse zwarte markt. 

Tevens is het India-kartèl naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk 
voor de 'Keniaanse Deca' of'Afrikaanse Stromba', die in de jaren negentig 
de internationale markt voor dopinggeduide middelen heeft overspoeld48

• 

Volgens de verpakking worden deze preparaten geproduceerd door 'Paynes 
Laboratories', gevestigd te Nairobi, Kenia. In Nairobi staat echter geen 
enkele fabriek die zo heet. Volgens opsporingsinstanties zijn de preparaten 
van 'Paynes Laboratories' dan ook in werkelijkheid afkomstig van plants, 
die eigendom zijn van het India-kartèl, die zich ergens in het achterland 
van Azië zouden bevinden49

• 

In de eerste helft van de jaren negentig was het gebruik van de 'Afrikaanse 
Deca' ook in het Nederlandse sportschoolcircuit bijna epidemisch. Wie 
direct toegang had tot een verkooppunt van een organisatie kon al voor 
f7,50 een ampul van 200 mg aanschaffen. Wie kocht via een 
tussenhandelaar betaalde ongeveer f5 meer. Het preparaat werd in korte 

46. Clive 1996, 152. 
4 7. '( ... )An Indian crime family based in England began repackaging the Indian Pro na bol 5 
(methandrostenolone) tablets into small white bottles and labeled them as ifthe product 
were from Ludwig Heun GmbH KG, West Germany. This was a very nice product, and I 
remember going to various hotel rooms near the Los Angeles airport to buy thousands ofbot
tles from a bearded, turbaned old gentleman who looked like a diplomat. But nice as the pro
duct was, I could never depend on consistent shipments.' (DuChaine in 'Ask the Guru', 
Muscle Media 2000, http://www.mm2k.com/dans.html) 
48. Over deze 'Afrikaanse Deca' schreef Dan DuChaine: 'Even ifthe markup is tripled for the 
retail black market, this is still cheaper than Organon's Deca -Durabolin through a phar
macy. ( ... ) Black-market nandrolones haven't been this inexpensive since the mid-'80's ( ... )' 
(In: 'Ask the Gum', Muscle Media 2000, vol. 59) (http:www.mm2k.com/v59_gur.html) 
49. DuChaine schrijft in zijn column in 'Muscle Media 2000' het volgende over 'International 
Pharmaceuticals', alias 'Paynes Laboratories': 'This little laboratory has been around since 
at least 1985. Back then, a few friends of mine arranged for the outfit to start making 10-cc 
bottles ofinjectable methandrostenolone. Currently, IP makes 'real' 1-cc, 200-mg ampoules 
and 10-cc, 200 mg/cc bottles ofnandrolone decanoaat (de 'Afrikaanse Deca' - WK). The com
pany also makes tablets of oxymetholone which are mounted in plastic and foil strips. The 
problem is that other counterfeiters have reproduced IP products, and these imitations are 
no steroids. Howevei~ as far as I know, all the IP products are 'real'. (In: 'Ask the Guru, 
Muscle Media 2000, vol. 58) (http://www.mm2k.com/v58/v58_gur.html) Bepaalde Neder
landse insiders zouden het met de laatste uitspraken overigens niet eens zijn. Zij vermoe
den, dat de 'vervalsingen' van de Paynes-preparaten door Paynes zelf geproduceerd worden. 
'Daarom kun je ze op het blote oog ook niet van elkaar onderscheiden.' 
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tijd razend populair. Niet verwonderlijk, gezien de lage prijs. Ter 
vergelijking: een ampul Deca Durabolin - werkzaam bestanddeel: 
nandrolon decanoaat - van 50 mg, geproduceerd door het respectabele 
Organon, kost in de apotheek om en nabij de f20. In het Amerikaanse 
bodybuildingmagazine 'Muscle Media 2000' werd bekend gemaakt, dat de 
Paynes-ampullen mogelijk zelfs méér actieve bestanddelen bevatten dan de 
200 mg die was aangegeven50

• Het gerucht gaat, dat Nederlandse 
bodybuilders die wantrouwig stonden tegenover de ampullen, enkele 
ampullen 'Afrikaanse Deca' hebben laten onderzoeken. De uitkomst van het 
onderzoek zou zijn geweest, dat de ampullen geen nandrolon decanoaat 
bevatten, maar een halfproduct - dat ergens halverwege tussen het 
mannelijk geslachtshormoon testosteron en het eindproduct, nandrolon 
decanoaat, gesitueerd moet worden. Nandrolon decanoaat is één van de 
mildste hormoonpreparaten - het preparaat heeft relatief weinig 
bijwerkingen. Desondanks rapporteerden bepaalde gebruikers van de 
'Afrikaanse Deca' verschijnselen, die eerder deden denken aan de 
agressieve androgene testosteron-esters, dan aan het verhoudingsgewijs 
milde nandrolon decanoaat. Weinig verassend, gezien de uitkomst van het 
onderzoekje. Toen de 'Afrikaanse Deca' zich een plaats had veroverd op de 
internationale markt, doken de eerste, veelal niet van echt te 
onderscheiden, vervalsingen op - die geen of nauwelijks actieve 
bestanddelen bevatten. In het sportschoolcircuit wordt vermoed, dat deze 
vervalsingen door de fabrikant zelf worden geproduceerd. 

Er zijn aanwijzingen, die suggereren dat het India-kartèl in ons land op 
meer gebieden actief is, dan alleen het leveren van dopinggeduide 
middelen aan Nederlandse handelaren. Tijdens de 'Zaak Gorilla' - één van 
de twee serieuze 'anabolenzaken' die Nederland het afgelopen decennium 
heeft gekend - was er bijvoorbeeld een betrokkene, die te kennen gaf 
verklaringen te willen afleggen over het India-kartèl51

• Afgesproken werd, 
dat de persoon zou verschijnen op het politiebureau. Daar is hij echter 
nooit verschenen. In plaats daarvan werd hij, met twee gebroken benen en 
in een rolstoel, afgeleverd voor de trappen van een plaatselijk ziekenhuis. 
Naar eigen zeggen was het slachtoffer 'van de trap gevallen'. Het 
slachtoffer kon echter geen bevredigende verklaring geven voor de wijze 
waarop hij het ziekenhuis had weten te bereiken. Hierna heeft hij alle 
medewerking geweigerd. 

Het circuit waarin deze illegale productie van dopinggeduide middelen 
plaatsvindt, en eventueel middelen worden vervalst, moet volgens het 
PSI grotendeels onderscheiden worden van het circuit waarin in de eerste 
plaats medicijnen worden vervalst. Medicijnvervalsing heeft meestal 
betrekking op zeer veel gebruikte en vrij nieuwe middelen, waarvan de 
ontwikkelingskosten (in de farmacie in de orde van grootte van driehon
derd miljoen gulden tot vierhonderd miljoen gulden per middel) nog niet 
zijn terugverdiend. Anabole steroïden en de meeste andere dopinggeduide 
middelen vallen daar niet onder (zie hoofdstuk 4). 

50. Duchaine reageerde in zijn column op een vraag van een lezer, die hem vroeg of een fles 
'Afrikaanse Deca', die hij gekocht, echt was of niet. 'So yes, this is real, perhaps at or above 
the milligram dosage'. (In: 'Ask the Guru', Muscle Media 2000, vol. 59) 
(http:www.mm2k.com/v59_gur.html) 
51. Onder de, in het kader van de 'Zaak Gorilla', in beslag genomen ampullen bevonden zich 
overigens ook preparaten zoals de 'Keniaanse Deca', waarvan de producent wordt gezocht in 
de kringen van en rond het 'India kartèl'. 
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6.3.3 Samenvatting van deze paragraaf 

In deze paragraaf is besproken waar de preparaten, die in het Neder
landse dopingnetwerk worden verhandeld, vandaan komen. Enerzijds is 
er sprake van de farmaceutische bedrijfskolom, waar nog steeds een deel 
van de preparaten van afkomstig is. Anderzijds is een (groeiende) meer
derheid van de preparaten afkomstig uit de sfeer van de illegale produc
tie. 

Handelaren blijken hun middelen op drie verschillende wijzen van de far
maceutische bedrijfskolom te kunnen verkrijgen: via de 'voordeurme
thode', waarbij men eenvoudig bij een buitenlandse apotheek, 
groothandel of farmaceutische producent aanklopt en inkopen doet; via de 
'clandestiene methode', waarbij men sleutelpersonen in de farmaceutische 
bedrijfskolom weet te overreden om bepaalde hoeveelheden middelen te 
verkopen (en handelaren zelfs in het bezit van high-tech middelen blijken 
te kunnen komen); via de 'procedurele methode', waarbij men als handels
firma grote hoeveelheden middelen door middel van enkele relatief een
voudige constructies het land in weet te krijgen. Belangrijker dan de 
farmaceutische bedrijfskolom zijn de internationale (criminele) organisa
ties. Deze schuiven zich niet alleen tussen de farmaceutische bedrijfsko
lom en het Nederlandse dopingnetwerk, maar zijn ook steeds meer 
preparaten gaan produceren. De meerderheid van de dopinggeduide mid
delen, die worden verhandeld op de zwarte markt, zijn door deze organi
saties geproduceerd. Hieronder bevinden zich ook fake preparaten, die 
geen werkzame bestanddelen bevatten, preparaten die het juiste bestand
deel in verdunning bevatten en ook preparaten die geheel andere werk
zame bestanddelen bevatten. Uiteraard worden er ook preparaten 
geproduceerd die bevatten wat ze moeten bevatten. In bepaalde gevallen 
is de kwaliteit van deze illegaal geproduceerde preparaten twijfelachtig. 
Een gedeelte van de fabricage van deze middelen vindt plaats in het in 
Nederland opererende drugsnetwerk; een ander gedeelte is afkomstig van 
Nederlandse organisaties, die ook dopinggeduide middelen zijn gaan 'pro
duceren' (verdunnen), terwijl een ander gedeelte via internationaal opere
rende organisaties het land wordt ingevoerd. In enkele gevallen zijn deze 
internationale organisaties van origine Nederlandse organisaties, die zich 
tot internationale organisaties hebben ontwikkeld. 
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Aanvoerlijnen van dopinggeduide middelen. 
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6.4 Economische aspecten van de dopinghandel 

In deze paragraaf wordt de economische kant van de dopinghandel 
besproken. In 6.4.1 zal worden ingegaan op de winstmarges op de handel 
in dopinggeduide middelen. In 6.4.2 wordt de hieruit voortvloeiende 
marktstructuur behandeld, zoals die tot in de jaren tachtig heeft bestaan. 
De huidige marktstructuur komt in 6.4.3 aan de orde. In 6.4.4 wordt 
behandeld welke strategieën door de handelaren worden gehanteerd, om 
onder de eerder geschetste voorwaarden hun inkomen te maximaliseren. 
In 6.4.5 wordt de inhoud van deze paragraaf samengevat. 

6.4.1 Winstgevendheid van de handel in doping 

De winst die gemaakt wordt op een enkele partij dopinggeduide middelen 
is, volgens handelaren, betrekkelijk gering. Ook binnen de ECD en de 
Inspectie Gezondheidszorg is men deze mening toegedaan52

• Wie kijkt 
naar de prijzen van de verschillende preparaten, kan niet anders dan 
deze uitspraken onderschrijven. Indien handelaren hun spullen kopen bij 
apotheken, liggen de winsten per ampul of pillenstrip in de orde van 
grootte van enkele guldens. De verdiensten op een kuur bedragen enkele 
tientjes tot enkele honderden guldens. Zeker in het geval van de A-mer
ken onder de dopinggeduide middelen - bijvoorbeeld de anabole steroïden 
van gerespecteerde farmaceutische producenten als Schering, Organon, 
Certa en Théramex - zijn de verdiensten zeer beperkt. De prijzen worden 
in die gevallen gedicteerd door de farmaceutische bedrijfskolom. 

Case: De handelaar 

Hij is al ettelijke jaren actief in de handel in dopinggeduide middelen en 
houdt zich vooral bezig met het verkrijgen van authentieke preparaten aan 
de bron. Hij verkoopt ze vervolgens weer aan andere handelaren. Zijn 
kennis omtrent preparaten, prijzen, doseringen en aanvoerkanalen is 
fenomenaal. Hij acht het echter onmogelijk om in deze branche een 
kapitaal te vergaren. Hij zou niet weten hoe. Waar zou hij het spul 
goedkoop vandaan moeten halen? Hij had alles geprobeerd. Amerika en 
Canada zaten potdicht. De middelen die daar veel voorhanden - en dus 
relatief goedkoop - waren, kostten net zo veel als hier. Hij had het wel eens 
gedaan, en het maakte niks uit. En 'zijn' apotheken in Zuid Europa en 
Turkije rekenden gewone prijzen. Een ampul Deca-Durabolin kostte daar 
ongeveer vier gulden. Hier kon hij een dergelijke ampul voor enkele 
guldens meer verkopen. De prijs van zo'n ampul lag ongeveer tussen de 
negen en elf gulden. (Dat was een overdreven gunstige uitzondering. De 
Deca in die regio was spotgoedkoop53

.) Spaanse Primo: hetzelfde verhaal. 
Hij kon een ampul kopen voor ongeveer zes gulden. In de verkoop deed zo'n 
ampul ongeveer een tientje. 

De winsten op al dat soort preparaten stelden niks voor. Het loonde net de 
moeite, en je werd er heus niet rijk van. Er gingen verhalen over schatrijke 
anabolenhandelaren. In een paar gevallen kende hij de mensen 'in het 
echt', en hij kon naar eer en geweten zeggen dat die verhalen niet op 
waarheid gebaseerd waren. 

52. Binnen deze instanties is men, gezien de aanzienlijke hoeveelheden die worden verhan
deld, er wel van overtuigd, dat er in de dopinghandel grote bedragen verdiend worden. De 
meeste handelaren onderschrijven deze mening echter niet. 
53. Om de bodemprijzen te verklaren, wordt in het sportschoolcircuit verteld dat de Griekse 
regering de Deca-Durabolin subsidieert. 
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Alleen indien handelaren, al of niet opererend in organisatieverband, 
grote hoeveelheden middelen weten om te zetten, zijn hun winsten aan
zienlijk. Dat zou volgens bepaalde opsporingsambtenaren inderdaad het 
geval zijn54

. Volgens hen zou er in het geval van enkele grote handelaren 
zelfs sprake kunnen zijn een winst van enkele miljoenen op jaarbasis. In 
het sportschoolcircuit is daarnaast bekend, dat een solist of een lid van 
een organisatie, na aftrek van alle kosten en investeringen, maandelijks 
een bedrag tussen de f20.000 en f30.000 kan verdienen. Jaarlijks wordt 
in Nederland naar schatting voor meer dan tweehonderd miljoen gulden 
aan dopinggeduide middelen wordt omgezet55

• 

6.4.2 De anabolenmarkt (tot in de jaren tachtig} 

De handel in dopinggeduide middelen kan alleen rendabel zijn, indien er 
wordt voldaan aan een aantal voorwaarden: 
1. Er is sprake van een klein aantal grote handelaren, die deze middelen 

in grote hoeveelheden omzetten. 
2. Er bestaan afspraken tussen de verschillende handelaren, die 'prijs

oorlogen' moeten voorkomen. Een prijsoorlog zou immers, gezien de 
krappe winstmarges, desastreuze gevolgen voor de handel kunnen 
hebben. 

Deze marktsituatie kan omschreven worden als een 'oligopolie', waarin 
enkele aanbieders vele consumenten voorzien. Onder de oligopolisten 
kunnen hier de organisaties en de solisten worden verstaan. Zij kopen 
dopinggeduide middelen van de farmaceutische bedrijfskolom, en verko
pen die weer door. Omdat zij met weinigen zijn56

, is het voor hen relatief 
eenvoudig om onderlinge afspraken te maken waardoor de winsten 
gemaximaliseerd kunnen worden en oligopolisten in feite één monopolie 
beheren. In de bovengrondse economieën van Nederland en de EU zijn 
dergelijke situaties vrijwel onmogelijk, omdat de overheden de onderne-

54. Men baseert zich hier op de hoeveelheden middelen - en geldbedragen - die tijdens 
recente huiszoekingen bij handelaren in beslag werden genomen. Bij een redelijk kleine 
handelaar werd in 1997 bijvoorbeeld voor f40.000 aan middelen in beslag genomen, en voor 
eenzelfde bedrag aan vreemde valuta. (Deze handelaar kocht zijn spullen in verschillende 
Europese naties, en verkocht ze weer in het buitenland). In andere gevallen, waarin huiszoe
king werd gedaan bij leden van organisaties, werd voor ongeveer fl.000.000 tot f5.000.000 
aan middelen in beslag genomen. Hierbij moet bedacht worden, dat de meeste handelaren 
voor slechts enkele maanden voorraad aanhouden. 
55. Deze schatting is gebaseerd op het volgende: nadat in 1994 in de 'Zaak Gorilla' voor 
f5.000.000 in beslag was genomen, hoorden opsporingsambtenaren, die toen in het kader 
van drugszaken telefoonlijnen aftapten, tal van onbekende namen langskomen. Vermoede
lijk waren dit namen van dopinggeduide middelen, zoals 'Deca', 'Primo', 'Stromba' en 'Testo'. 
Tevens werd een opleving geconstateerd van het aantal gesprekken dat werd gevoerd. Na 
een week was de situatie weer genormaliseerd. Kennelijk was met de inbeslagname de 
dopinghandel een gevoelige slag toegebracht, en probeerde men via het drugsmilieu de ont
stane tekorten aan te vullen. Na een week werd de markt weer in voldoende mate voorzien 
van dopinggeduide middelen. Een door 'Operatie Gorilla' geslagen 'gat' van f5.000.000 was 
dus een week voelbaar. (De namen van de hormoonpreparaten verdwenen daarna van de 
telefoonlijnen. Er was dus geen sprake van, dat de drugshandel de handel in doping blijvend 
overnam.) 
Indien we dit combineren met het gegeven, dat handelaren meestal slechts voor twee maan
den voorraad aanhouden, en de (lage) schatting aanhouden, dat er vijf operaties van het 
kaliber 'Gorilla' in Nederland gaande zijn, komen we toch al op een jaarlijkse omzet van 
f150.000.000. Daarbij is de omzet via (sport)artsen dus niet inbegrepen, net zo min als wat 
gebruikers en kleine handelaren in het buitenland aanschaffen. Een schatting van een jaar
lijkse omzet van f200.000.000 lijkt ons dus alleszins reëel. 
56. Hierbij moet worden bedacht, dat de kingpins van de grote organisaties deel uitmaken 
van een relatief kleine en besloten gemeenschap. Alle grote handelaren kennen elkaar min
stens bij naam. Zij ontmoeten elkaar geregeld tijdens sportevenementen, omdat zij niet zel
den functies vervullen binnen de sport. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
beheren van sportscholen of fitnesscentra waar veel elite-atleten trainen, aan het organise
ren van wedstrijden, beurzen of symposia, of aan het deelnemen aan een jury, die de presta
ties van cosmetische sporters moet beoordelen. 
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mers een anti-kartèlwetgeving opleggen. In het geval van ondergrondse 
economieën kan deze beperkende factor niet worden toegepast. De regio
afspraken van de organisaties, zoals die in de vorige paragrafen zijn 
beschreven, kunnen als een voorbeeld van deze poging tot kartelvorming 
worden gezien. 

Deze beschrijving van de structuur van de dopingmarkt had werkelijk
heidswaarde gedurende de jaren tachtig. Hierbij moeten echter wel 
enkele nuanceringen worden aangebracht. Het oligopolie van de organisa
ties en solisten was niet volkomen. De handelaren verkeerden niet in de 
positie om hun verdiensten te vergroten door de prijzen tot in het onein
dige te verhogen. Het aantal gebruikers en kleine handelaren, dat zelf 
aan de bron preparaten kocht, was te aanzienlijk om van een oligopolis
tisch monopolie van grote handelaren te spreken57

• Daardoor konden de 
grote handelaren de prijzen niet teveel laten stijgen, aangezien in het bui
tenland dezelfde preparaten in de apotheek te koop werden aangeboden. 
Als de men de prijzen boven een bepaalde grens liet uitkomen, zouden 
ogenblikkelijk veel sporters hun middelen buiten de handelaren om gaan 
betrekken. 

6.4.3 De anabolenmarkt (vanaf de jaren tachtig) 

Vanaf het midden van de jaren tachtig veranderde de hierboven 
geschetste situatie geleidelijk. De verandering kwam voornamelijk voort 
uit veranderingen in de sfeer van de productie van de dopinggeduide mid
delen. Er kwamen nieuwe producenten, van buiten het circuit der geves
tigde farmaceutische producenten. De productie van preparaten, waarvan 
de patenten inmiddels waren verlopen, verschoof van de Westerse farma
ceutische producenten naar producenten in landen als Thailand, India, 
Midden en Zuid Amerika. Dit proces ging gepaard met het ontstaan van 
internationale organisaties, die niet zelden, zoals dat bij het India-kartèl 
het geval was, zelf dopinggeduide middelen produceerden. 

Indien handelaren in zee gingen met farmaceutische producenten in een 
land als Thailand of India, konden de verdiensten aanzienlijk oplopen. 
Volgens de Inspectie Gezondheidszorg kostte in 1995 Thaibol (Anabol 
Tablets 1000; een pot van 1000 tabletten a 5 mg methandrostenolone) in 
Phuket bijvoorbeeld slechts f28. In Nederland ging zo'n pot in het sport
schoolcircuit voor f750 van de hand. Beginnelingen hadden aan f200 
genoeg om een 'Thaibol-kuur' te kunnen aanschaffen. Gezien dit prijsver
schil is het niet verwonderlijk, dat Thaibol overal op de wereld wordt 
gebruikt. Overigens is de prijs van Thaibol later fors gestegen58 en zijn er 
steeds meer vervalsingen op de markt gekomen die geen werkzame stof
fen bevatten. Gebruikers vertellen, dat sindsdien ook in authentieke ver
sies van Thaibol de hoeveelheid werkzame stof drastisch is verminderd. 

Uitspraak: De insider over Thaibol 

'Ze zeggen dat er per pil nog maar 2 mg Dianabol in zit, en niet 5. In het 
begin was dat dus niet zo. Thaibol was goedkoop en effectief Binnen de 
kortste keren zat iedereen erop. Toen het zo ver was, zal er wel een fax naar 
Thailand gegaan zijn. 'Ze gebruiken het nu allemaal. Gooi de hoeveelheid 
maar omlaag .. .' 

57. Ook binnen de Economische Controle Dienst is men deze mening toegedaan. 
58. Eind 1997 kostte een pot van 1000 tabletten 'Thaibol' in Phuket (Thailand) ongeveer 
f90. In Thailand kan 'Thaibol' overigens in marktkramen en apotheken gekocht worden. 
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Met de komst van de nieuwe producenten en de internationale organisa
ties veranderde de structuur van de Nederlandse dopinghandel ingrij
pend. De grip van de organisaties op de markt verminderde en aan de 
oude overzichtelijkheid, die de Nederlandse dopingmarkt tot dusver had 
gekenmerkt, kwam een einde. Wat er precies gebeurde, laat zich nog het 
best omschrijven als een vorm van mondialisering. De lokale Nederlandse 
handelaren moesten een gedeelte van hun (beperkte) controle over de 
Nederlandse markt afstaan aan de criminele internationaal opererende 
organisaties, waarmee zij steeds vaker in zee gingen. Ze werden gecon
fronteerd met snel veranderende internationale markten. Als gevolg hier
van verminderde de controle over welke middelen tegen welke prijzen 
verkocht konden worden,. Volgens sommige handelaren verdwijnt die con
trole nu zelfs helemaal59

. 

Aan de andere kant ontstonden er in dit mondialiseringsproces ook 
nieuwe kansen voor handelaren. Een aantal Nederlandse organisaties 
blijken zich bijvoorbeeld vanaf de late jaren tachtig tot internationale 
organisaties ontwikkeld te hebben (zie 6.4.4.3). 

6.4.4 Strategieën van handelaren 

In deze subparagraaf worden een aantal ondernemersstrategieën van 
handelaren besproken om onder de gegeven omstandigheden alsnog winst 
te maken. We spreken dan achtereenvolgens over de verkoop van high
tech middelen, de verkoop van vervalsingen en de ontwikkeling tot een 
internationale organisatie. 

6.4.4. 1 Verkoop van high-tech middelen 

De winsten op high-tech middelen als groeihormoon en IGF-1 zijn bedui
dend hoger dan de winsten op de klassieke preparaten. Hoewel bijvoor
beeld naar schatting slechts zo'n tien procent van de dopinggebruikers 
groeihormoon gebruikt of heeft gebruikt, mag het economisch belang van 
deze preparaten voor de handelaren niet onderschat worden. 

Case: De handelaar 

Er waren preparaten waar nog wel veel geld mee te verdienen was: 
middelen als groeihormoon en IGF-1, die voor veel handelaren nog 
moeilijk te bemachtigen waren. Als hij in een Zuid Europees land 
groeihormoon van een lab kocht, dan kostte een hoeveelheid van 1000 IE 
hem ongeveer f5000. Als hij die hoeveelheid hier in Nederland weer 
verkocht, leverde hem dat bijna vier keer dat bedrag op. Hij verkocht het 
groeihormoon aan handelaren, die vervolgens ongeveer zevenduizend 
gulden bovenop de prijs gooiden. Als gevolg daarvan kostten 1000 IE 
groeihormoon in het Nederlandse sportschoolcircuit ongeveer f26.000. 

Veel geld? Er waren er zat die het ervoor over hadden. Er reden auto's op 
de weg die meer gekost hadden. Zo moest je het maar bekijken. Natuurlijk 
kon het goedkoper, als je aan de Russische ampullen ging. Een ampul van 
4 IE van het synthetische groeihormoon Genotropin, deed een kleine 190 
gulden. De Russische ampullen, die biologisch gewonnen groeihormoon 
bevatten, waren de laatste jaren steeds goedkoper geworden, sinds bekend 
werd dat je er de ziekte van Creutzfeldt-Jakob van kon krijgen. De prijs 

59. De betreffende internationale organisaties zorgen in bepaalde gevallen gedeeltelijk voor 
het transport van de middelen naar Nederland. Tevens doen zij vaak zaken met meerdere 
Nederlandse grote handelaren. Het zal duidelijk zijn, dat in het geval van dergelijke praktij
ken het niet of nauwelijks meer mogelijk is om tot bijvoorbeeld prijs- of regio-afspraken te 
komen. 
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was sinds eind 1996 gezakt van f20 naar flO. Maar ach: als je geluk had 
was het een vervalsing en zat er gewoon Pregnyl in. Als je pech had, kocht 
je onbruikbaar groeihormoon 6°, dat besmet was met de ziekte van CJ 

Voor wat betreft high-tech middelen bestaat er dus een paradoxale situa
tie. Het zijn schaarse en gewilde middelen. Anders dan low-tech midde
len, kunnen deze middelen nog niet buiten de farmaceutische 
bedrijfskolom worden geproduceerd61

. Desondanks blijkt er juist met deze 
middelen 'van alles geregeld te kunnen worden' - waardoor er voor de han
delaren aanzienlijke winsten gemaakt kunnen worden. Het gemak waar
mee bepaalde handelaren het met laboratoriumpersoneel op akkoordjes 
kunnen gooien, zou men juist verwachten indien er sprake was van low
tech middelen, zoals bijvoorbeeld efedrine, GHB en anabole steroïden. 
Toch lijkt hier geen sprake te zijn van een uitzonderlijke situatie. In de 
netwerken van biotechnologen en biochemici komen dergelijke verschijn
selen vaker voor. 

Uitspraak: De scheikundige 

'Ik vind dat eigenlijk niet vreemd, nee, dat er chemici rondlopen die 
groeihormoon en IGF-1 aan handelaren verkopen. Je moet nagaan om wat 
voor mensen het gaat. Het zijn freaks. Ze leven praktisch in het 
laboratorium en denken alleen nog maar aan hun onderzoek. Ze hebben de 
wetenschap op een voetstuk staan en denken niet aan de consequenties van 
wat ze doen. Niet uit slechtheid, maar omdat de techneuten eigenlijk geen 
contact meer hebben met wat er in de samenleving gebeurt. Het is de 
beruchte super-beta-mentaliteit ... ' 

6.4.4.2 Verkoop van vervalsingen 

De verklaring voor het toenemende aantal vervalsingen, dat op de markt 
circuleert, is hierboven al gegeven. Vervalsingen zijn goedkoper dan echte 
preparaten. In een eerder gegeven voorbeeld, waarin gesproken werd over 
in een XTC-lab te produceren methandrostenolone, zouden 1000 tabletten 
à 5 mg verkocht worden voor f450. Echte Thaibol kost in diezelfde hoe
veelheden ongeveer f750. De kostenbesparing voor de handelaren zou in 
dit geval aanzienlijk zijn geweest. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
nandrolon decanoaat van het India-kartèl. Een ampul kostte medio jaren 
negentig minder dan flO. Een ampul authentieke Deca-Durabolin van 
Organon kostte toen ongeveer f20. 

6.4.4.3 Export 

Enkele Nederlandse organisaties zijn in dit mondialiseringsproces meege
gaan. Een aantal Nederlandse handelaren is volgens Nederlandse opspo
ringsbevoegde instanties actief in de export van dopinggeduide middelen 
naar andere Westerse landen - met name naar de VS, Canada, Engeland 
en Duitsland. Ten gevolge van een actief opsporingsbeleid ligt de prijs van 
dopinggeduide middelen daar hoger dan hier62

• Om enkele voorbeelden te 

60. Biologisch gewonnen groeihormoon is beperkt houdbaar, en moet gekoeld bewaard wor
den. In de zwarte handel wordt meestal niet voor een gekoelde opslag gezorgd. De meeste 
ampullen biologisch gewonnen groeihormoon op de zwarte markt zijn dus waarschijnlijk 
bedorven. 
61. In het geval van groeihormoon lijkt er een einde aan deze situatie te komen: Op Internet 
is een handelaar actief, die merkloos groeihormoon te koop aanbiedt (zie 6.5). Mogelijk 
betreft het hier 'zelf' geproduceerd groeihormoon. 
62. Daarnaast overtreft het marktaandeel van de vervalsingen in de VS het marktaandeel 
van de vervalsingen hier. 
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geven: volgens de Inspectie Gezondheidszorg kostte een ampul Deca
Durabolin in het Nederlandse sportschoolcircuit in 1995 ongeveer f20. In 
Amerika kostte eenzelfde ampul maar liefst 25 dollar. Een ampul Susta
non kostte hier ongeveer f12, terwijl diezelfde ampul in de VS voor onge
veer 20 dollar van eigenaar verwisselde. Hetzelfde geldt, zij het in 
mindere mate, voor de meeste andere Westerse naties. De prijzen in 
Nederland liggen internationaal gezien bijzonder laag. Daardoor is export 
van dopinggeduide middelen een interessante optie voor Nederlandse 
ondernemers in de dopinghandel. Ook in de literatuur wordt melding 
gemaakt van Nederland als land van herkomst van in beslag genomen 
dopinggeduide middelen63

• In het sportschoolcircuit circuleren bovendien 
legio verhalen over de export van dopinggeduide middelen naar het bui
tenland. Verschillende Nederlandse opsporingsinstanties worden dan ook 
geregeld door buitenlandse zusterorganisaties verwittigd van export-acti
viteiten van Nederlandse handelaren. Minstens één Nederlandse organi
satie zou zich hebben ontwikkeld tot een internationale organisatie en 
met name actief zijn in de vervalsing van middelen 64

• 

Case: Internationale gasten 

Tijdens een internationaal sportevenement dat in Nederland gehouden 
wordt, worden leden van een Nederlandse organisatie veelvuldig gezien in 
en rond de hotels waar de atleten overnachten. Meerdere malen achteréén 
voltrekt zich eenzelfde ritueel: de handelaren lopen naar binnen, kloppen 
aan op een deur, wisselen enkele woorden en lopen vervolgens met hun 
potentiële klant naar buiten. Korte tijd later keren klant en handelaren 
terug in het hotel. De atleet keert terug naar zijn kamer, en de handelaren 
benaderen een nieuwe klant. De manager van het hotel is niet verrast over 
deze gang van zaken, en weet drommels goed wat zich hier afspeelt. Hij 
heeft vroeger getraind, en weet dat sport op niveau zonder doping 
onmogelijk is. En: 'Ze gedragen zich netjes: Ze veroorzaken geen overlast en 
handelen alles discreet buiten het hotel af Ik heb geen klachten'. 

In met name de Verenigde Staten bestaat er volgens insiders onder ambi
tieuze cosmetische en reguliere sporters de droomwens ooit een innige 
relatie met een Europese sportschoolhouder te mogen onderhouden, die 
kan zorgen voor hoogwaardige preparaten. Veel Amerikaanse elite spor
ters krijgen hun preparaten namelijk uit Europa. Van een aantal top-atle
ten zijn hun anabolenleveranciers in het Nederlandse sportschoolcircuit 
met naam en toenaam bekend, door toedoen van de leveranciers zelf Het 
feit dat dankzij hun preparaten sporter X successen behaalt, is uitste
kende reclame. 

6.4.5 Samenvatting van deze paragraaf 

De winstmarges op de handel in dopinggeduide middelen zijn betrekkelijk 
gering. De grote handelaren, die deze middelen kochten van buitenlandse 
exponenten van de farmaceutische bedrijfskolom, konden deze situatie tot 

63. In 'Doping - Von der Forschung zum Betrug' van Brigitte Berendonk wordt bijvoorbeeld 
melding gemaakt van Nederlandse handelaren in de 'Anabolikabeschaffungskriminalität'. 
Berendonk vertelt dat al in 1988 twee Nederlandse dopinghandelaren, de voorzitter en vice
voorzitter van de bodybuildingbond NABBA, worden veroordeeld. Het gaat om Egbert 
Johannes Douma en Hendrik Slotegraaf. Zij stuurden de preparaten naar Duitsland met de 
post. Het duo zou in een jaar tijds een half miljoen DM omgezet hebben, en een winst van 
150.000 DM hebben geboekt. (Berendonk 1992, 282) 
64. Najaar 1997 kwamen de Duitse autoriteiten in actie tegen de Duitse tak van deze orga
nisatie, in een operatie waarbij 300 man werden ingezet, en naar schatting voor f800.000 
aan dopinggeduide middelen in beslag werd genomen. Tegelijkertijd ondernamen de autori
teiten in Groot-Brittannië actie tegen de Britse tak van deze organisatie. 
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medio jaren tachtig ondervangen door middel van prijs- en regio-afspra
ken. Daardoor kon de onderlinge concurrentie worden beteugeld, waar
door de geringe marges niet verder werden aangetast. Vanaf het midden 
van de jaren tachtig komt er geleidelijk een einde aan deze situatie, als 
zich in de sfeer van het aanbod van deze middelen op internationaal 
niveau een aantal ontwikkelingen voordoen. Daarbij moet vooral gedacht 
worden aan de internationale organisaties, die een belangrijke deel van 
de (beperkte) controle van de grote Nederlandse handelaren overnemen. 

Nederlandse handelaren blijken deze situatie op drie verschillende 
manieren het hoofd te bieden: de verkoop van dure en exclusieve high
tech preparaten, zoals groeihormoon, de verkoop van vervalsingen en het 
zich ontwikkelen tot exporteur van dopinggeduide middelen. 

6.5 Handel in dopinggeduide middelen via 
Internet 

Internet staat al geruime tijd op het punt een massamedium te worden. 
In Nederland zijn er momenteel zo'n 1,5 miljoen aansluitingen op het Net. 
Het aantal aansluitingen lijkt nu, na enkele jaren sterk te zijn gegroeid, 
te stabiliseren. Deze ontwikkelingen gaan ook aan het sportschoolcircuit 
niet voorbij. Nederlandse bladen als 'Sport & Fitness' en 'Fysiek' beginnen 
de mogelijkheden van het Net al te ontdekken, en besteden er geregeld 
aandacht aan65

• Daarnaast is tijdens het onderzoek gebleken dat er in 
Nederland al een aantal gebruikers is, die intensief van het Net gebruik 
maakt, in bepaalde gevallen speciaal om aan dopinggeduide middelen te 
komen66

• In deze paragraaf komen de verschillende mogelijkheden aan de 
orde waarop gebruikers van, en handelaren in, dopinggeduide middelen 
elkaar via Internet ontmoeten. In 6.5.1 wordt ingegaan op de verschil
lende homepages en sites, die aan dopinggeduide middelen zijn gewijd. In 
6.5.2 worden de nieuwsgroepen en bulletinboards besproken, die een 
zekere rol spelen in de dopinghandel. In 6.5.3 wordt de inhoud van deze 
paragraaf samengevat. 

6.5.1 Homepages en sites 

Onlangs is er in de media veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om 
via Internet aan potentieel gevaarlijke medicijnen te komen. Op Internet 
worden inderdaad open en bloot bepaalde medicijnen te koop aangeboden. 
Bestellijsten voor middelen als Cyclofenil, Androstenedione, Piracetam en 
DHEA kunnen op het beeldscherm al worden ingevuld en verstuurd. Der
gelijke middelen zijn echter randverschijnselen van het dopingfenomeen. 
Hun werkzaamheid als dopingmiddel is veelal sterk omstreden. In deze 
paragraaf houden we ons echter bezig met 'echte' doping, zoals bijvoor
beeld anabole steroïden, groeihormonen, afslankmiddelen of clenbuterol. 
Deze 'hardcore' middelen zal men niet open en bloot te koop zien aangebo
den. 

65. In Sport & Fitness nr. 79, 1997, verscheen bijvoorbeeld de eerste aflevering van een 
'Internetrubriek'. De schrijvers van deze rubriek waren in ieder geval al één aan doping 
gewijde 'site', die verderop nog zal worden behandeld, op het spoor gekomen. 'The Muscle
builder is een site van waaruit andere interessante sites makkelijk gevonden kunnen wor
den. Er is een hoofdstuk over farmacie, waar verschillende steroïden, groeihormonen en 
andere aanverwante middelen besproken worden.' (S&F, nr. 79, 1997, 18) 
66. Er is contact geweest met deze gebruikers, bepaalde sleutelfiguren zeiden dergelijke 
gebruikers te kennen, en de Inspectie Gezondheidszorg zegt geregeld door de douane of 
andere autoriteiten verwittigd te worden indien men een postpakket onderschept dat 
dopinggeduide middelen bevat. Het gaat dan om pakketten, waarvan een gedeelte naar alle 
waarschijnlijkheid via Internet besteld is. 
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Wie in zoekmachines als Lycos, Webcrawler of Altavista zoektermen als 
'anabolics', 'steroids' of'anabolic steroids' intypt, wordt overstelpt met dui
zenden, en soms zelfs tienduizenden, verwijzingen. Meestal kunnen zo 
sites of homepages gevonden worden, waar informatie over doping voor
handen is. Hieronder bevinden zich sites, waar openlijk wordt gesproken 
over de manier waarop deze middelen moeten worden aangewend. Dose
ringen, combinaties met andere middelen, kuurschema's, bijwerkingen, 
handleidingen om te injecteren, kenmerken van vervalsingen zijn op 
Internet voor iedereen die daarnaar zoekt toegankelijk. (Hetzelfde geldt 
overigens voor sites waarin stelling wordt genomen tegen het gebruik van 
dopinggeduide middelen, en waarin alternatieven voor het gebruik van 
doping worden aangedragen.) Soms betreft het algemene informatieve 
pagina's, soms zijn het pagina's van een meer persoonlijke signatuur, 
waarop gebruikers vertellen wat zij genomen hebben, en welke resultaten 
zij hebben geboekt. Langs deze weg worden echter geen dopinggeduide 
middelen te koop aangeboden - enkele uitzonderingen daargelaten. 

Case: Anabolen rechtstreeks bestellen via Internet 

Tot de voorzomer van 1997 is het mogelijk geweest om rechtstreeks via 
Internet bestellingen te doen. Via 'links' op diverse sites - en overigens ook 
via zoekmachines - konden gebruikers van het Net op een 'linkpagina' van 
'M usclebuilder' terechtkomen. (http:/ / www.lainet.com/ muscle) Het betreft 
hier een aantal pagina's, vanwaar men kan 'doorklikken' naar tientallen 
pagina's, die informatie over dopinggeduide middelen bevatten. De 
informatie loopt uiteen van in begrijpelijke taal gestelde algemene 
pagina's, tot redelijk gedetailleerde informatie, aan de hand waarvan 
scheikunde-studenten 'low-tech' middelen als testosteron of GHB kunnen 
maken. Hieronder bevonden zich ook enkele links, die aangeduid waren 
met namen van gevestigde farmaceutische producenten als 'Organon' of 
'Genentech'. Wie daarop klikte, kwam eerst op een pagina terecht van een 
Zuid-Amerikaanse financiële instelling - ongeacht op welke farmaceutiscf/,e 
producent men geklikt had. Al doorklikkend stuitte men vervolgens op 
bestellijsten, waarop men in elke gewenste hoeveelheid 1niddelen kon 
bestellen. Er werd overigens wel om een prescriptie gevraagd. Het ging hier 
niet om speciaal voor sporters bedoelde pagina's - men kon zowel anti
conceptiemiddelen, vruchtbaarheidspreparaten, zwangerschapsmiddelen 
als anabole steroïden bestellen. Zomer 1997 werden deze links afgesloten. 
De eigenaren van de 'Musclebuilder' linkpagina lieten daarna ook 
vermelden, dat deze links waren afgesloten en dat ze ook niet meer zouden 
terugkomen. 

Case: Een uitzondering op de regel 

Op de site van MedQuest Pharmacy, een bedrijf dat zich zegt te 
specialiseren in 'Hormone Replacement', worden, zonder dat er om een 
prescriptie wordt gevraagd, tal van producten aangeboden die als 'doping' 
beschouwd moeten worden (http:www / / medquestpharmacy.com). Behalve 
DHEA, testosteron (in de vorm van crèmes en gelei), worden hier ook 
middelen te koop aangeboden als de smartdrugs Deprenyl en Hydergine, 
verschillende voedingssupplementen, melatonine en een aantal 
afslankmiddelen op amfetamine-basis, zoals Fastin en Fentermine. Tevens 
levert men injectienaalden. 

Mogelijk verkoopt deze firma ook een preparaat dat Humaan Chorion 
Gonadotrofine (HCG) bevat. HCG, meestal gebruikt in de vorm van een 
preparaat als Pregnyl, is een 'opstarter', te gebruiken na een anabolenkuur. 
De firma verkoopt in ieder geval een preparaat, dat wordt aangeduid als 
'Lutein'. 67 
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De pagina's die door het gebruik van de zoekmachines opvraagbaar zijn 
gaan meestal niet verder dan het geven van tekst en uitleg bij de manier 
waarop kopers doping kunnen verwerven. Hierbij moet gedacht worden 
aan enkele artikelen - die al eerder in tijdschriften gepubliceerd waren -
waarin uit de doeken werd gedaan hoe men medicijnen in Mexico kon 
kopen en die vervolgens de Verenigde Staten in kon smokkelen, of aan 
allerlei tips om postpakketten uit het buitenland langs de douane te krij
gen. Tevens kan men informatie opvragen over de werkwijzen van de 
post, de DEA, de douane en de politie. Het zal duidelijk zijn, dat het gros 
van dergelijke informatie alleen voor Amerikanen interessant is. Anders 
is dat gesteld met via Internet te bestellen boeken, waarin nieuwkomers 
op Internet wordt verteld hoe zij het Net kunnen gebruiken om per post 
de gewenste middelen thuis bezorgd te krijgen. Op dergelijke pagina's is 
het wel mogelijk, om direct of indirect adressen te verkrijgen van handel
aren. Op de voornoemde pagina's van 'Musclebuilder' kunnen bijvoorbeeld 
lijsten besteld worden, waarop adressen, faxnummers, e-mail adressen en 
telefoonnummers van handelaren, groothandels en farmaceutische produ
centen staan vermeld. Een lijst kost 10 tot 20 dollar. Ook elders worden 
dergelijke lijsten te koop aangeboden. De 'dure' lijst bevatte een kleine 20 
adressen - de 'goedkope' 10. De betaling vindt 'cash' plaats. Het bedrag in 
US Dollars wordt opgestuurd, en pas nadat men het bedrag heeft ontvan
gen, worden de lijsten per post opgestuurd. 

Case: 'Musclebuilder' is verbaasd 

Toen de onderzoekers de lijsten van 'Musclebuilder' per e-mail bestelden, 
ontvingen zij per e-mail een reactie terug. Waarom wilden wij, als 
Hollanders, lijsten met farmaceutische middelen? Wij waren toch 
Nederlanders? In de Verenigde Staten verkeerde men in de 
veronderstelling dat al deze middelen hier in Nederland gewoon bij de 
apotheek, zonder prescriptie, te verkrijgen waren. Misschien, stelde 
'Musclebuilder' voor, wilden wij hen laten delen in onze bronnen? Waar 
konden wij in Nederland zoal eenvoudig aan komen? Daar was men wel in 
geïnteresseerd. Toen een reactie onzerzijds uitbleef, stuurde men ons deze 
vraag nog eens per post. 

Soms verloopt de handel in adressen indirect: op meerdere plaatsen op 
Internet kan men zich bijvoorbeeld het boek 'How To Buy Almost Any 
Drug Legally Without A Prescription' van James H. Johnson aanschaffen. 
(Bijvoorbeeld: http://www.inconn.com/lmb68

) In dat boek staan 27 farma
ceutische producenten, groothandels en apotheken vermeld, voorzien van 
telefoon- en fax-nummers en adressen. Wie het boek bestelt - het kost 
enkele tientjes - krijgt er een 'update' bij, waarin de lijst wordt bijgewerkt. 
De 'update' bestaat uit een kopie van een al wat ouder artikel, dat in de 
vroege jaren negentig in de 'Muscle Media 2000' verscheen ('Mail Order 
Drugs - The Whole Story!', door Vicki Douthitt). Het boek 'How To Buy ... ' 
is overigens niet specifiek op dopinggebruikers gericht. 

67. HCG is een stof, die een soortgelijke functie verricht als het Luteïniserend Hormoon 
(LH). 
68. Op deze 'site' biedt het Amerikaanse 'LMB Enterprises' zijn diensten aan. Dit bedrijf ver
koopt informatie, aan de hand waarvan men via Internet dopinggeduide middelen kan 
bestellen. Het betreft hier uiteraard het boek van James Johnson, maar ook procedures 
waarlangs men deze middelen kan bestellen, enige informatie over de methoden van de 
Amerikaanse FDA, en uiteraard de (e-mail)adressen, telefoon- en fax-nummers van leveran
ciers. Een gedeelte van de door 'LMB Enterprises' aangeboden informatie is ook voor Neder
landse gebruikers zeer interessant. 

HANDEL IN DOPING 



Slechts enkele medicijnen die worden besproken, zijn voor sporters inte
ressant69. Desondanks zijn bij in ieder geval een aantal bedrijven die in 
het boek worden genoemd, ook deze serieuze dopinggeduide middelen te 
bestellen. 

Veel adressen komen steeds weer terug. Er is een duidelijke overlap te 
constateren tussen de adressenlijst in 'How To Buy ... ', de lijsten van 
'Musclebuilder' en andere lijsten, die op Internet te koop worden aangebo
den. Het aantal adressen dat via Internet betrokken kan worden, mag 
aan de andere kant ook niet onderschat worden. Binnen acht weken had
den de onderzoekers al enkele tientallen adressen vergaard, waar men 
hardcore-dopingmiddelen te koop aanbood. 

Case: Anabole steroïden per postorder 

De onderzoekers mailden een groothandel, wiens adres via Internet 
gekocht was. De reactie van de groothandel kwam per post. Het bedrijf, 
'Home Health Products', gevestigd op Guernsey, zond per post drie folders: 

1. Een goedkoop uitziende brochure over 'alternatieve medicijnen', 
waarmee de gevolgen van veroudering zouden kunnen worden bestreden 7°. 
In de knipselkrant staan artikelen, waarin veel aandacht wordt besteed 
aan middelen als Minoxidil (een haargroeimiddel), ginseng, smartdrugs, 
DHEA en melatonine. Het hormoon melatonine is in Nederland in de 
zomer van 1996 van de markt verdwenen. Het hormoon DHEA volgde in 
het vo01jaar van 1997. Minoxidil was al langer niet meer vrij verkrijgbaar. 
Tevens wordt in de knipselkrant uitgeweid over de werking van 
medicijnen, die als hardcore dopingmiddelen kunnen worden beschouwd, 
zoals anabole steroïden, groeihormoon en afslankmiddelen op 
amfetamine-basis. 

2. Een bestellijst van het officieel op Guernsey gevestigde 'Home Health 
Products', waarop men de gewenste middelen kon aankruisen. De 
bestellijst vermeldt tamelijk onschuldige preparaten, zoals Siberische 
ginseng, koninginnegelei tA natural source of rich nutrients ... '), reukloze 
knoflookpillen ('Millions take it for coughs, colds and bronchitis, healthy 
hart, circulation, blood pressure, and cholesterol') en gingko biloba. 

3. Een bestellijst van een ander bedrijf, 'Vitality Health Products', 
gevestigd te Gibraltar. Deze bestellijst was overigens op exact dezelfde wijze 
opgemaakt als de andere, met hetzelfde lettertype, opmaakprofiel en 
taalgebruik. Beide lijsten waren daarnaast voorzien van dezelfde paraaf 1. 

Op de lijst van het bedrijf te Gibraltar bevonden zich tal van zware 
medicijnen, waaronder ook serieuze dopingmiddelen zoals anabole 
steroïden, insuline en groeihormoon. Een prescriptie wordt niet gevraagd. 
Wie de lijst ingevuld opstuurt en betaalt, krijgt de middelen thuisbezorgd. 
('Buy 2 - Get 31') Op de lijst bevinden zich, behalve DHEA, verschillende 
smartdrugs en Minoxidil, de anabole steroïden Deca-Durabolin en 
Andriol72

, en de uiterst agressieve steroïden Methyltestosteron en 

69. Middelen als bijvoorbeeld noötropen, testosteron-precursoren, verschillende vruchtbaar
heidspreparaten zoals cyclofenil ofFertodur en Catapres worden in 'Muscle Media 2000' 
doorgaans zeer uitgebreid op hun merites beoordeeld. Verschillende versies worden met 
elkaar vergeleken, doseringen, bijwerkingen, effecten en combinaties worden besproken. 
Een aantal van deze middelen heeft overigens weten door te dringen tot de standaardwer
ken van de 'Underground Literature', zoals de 'WorldAnabolic Review 1996'). De 'Muscle 
Media 2000' is op verschillende plaatsen in Nederland verkrijgbaar, en de gedeeltelijke 
inhoud van de afleveringen die de laatste jaren zijn verschenen, zijn ook via Internet te 
raadplegen. (http://www.mm2k.com) 
70. Het betreft hier een knipselkrant, 'Anti-Ageing News', (February 1997), uitgegeven door 
'Healthcare International', Amsterdam. 
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Halotestin. Tevens kan het anti-oestrogeen Nolvadex besteld worden, 
diuretica als Lasix of Aldactone, en verschillende afslankmiddelen op 
amfetamine-basis. 

Case: De Indiase groothandel 

De Indiase groothandel, 'Lotus International', is eigendom van Dr. 
Omprakash Jagnani. In de e-mail naar de groothandelaar vroegen de 
onderzoekers om informatie over dopinggeduide middelen. In de 
vraagstelling was gebruik gemaakt van de officiële scheikundige 
terminologie. Het antwoord van de groothandelaar, ondertekend door de 
dokter zelf, was meer op de man af Er werd gesproken over 'steroïden' in 
plaats van 'androgene anabole middelen', en over 'schildklierhormonen' in 
plaats van het eufemistische 'anti-hypothyroïde middelen'. De Indiase 
dokter kon anabole steroïden, groeihormonen en schildklierhormonen 
leveren, zij het enkel in hoeveelheden boven een waarde van 200 US dollar. 
Opvallend was, dat op de bestellijst van de dokter/ groothandel de 
fabrikanten van de groeihormonen niet waren weergegeven. Om een 
prescriptie werd niet gevraagd. 

Er hoeft overigens niet altijd betaald te worden voor adressen van handel
aren. Hier en daar geven particulieren dergelijke lijsten gratis. Op een 
'homepage' van een sportfanaat troffen we bijvoorbeeld de boodschap aan, 
dat de eigenaar een e-mail adres van een betrouwbare handelaar bezat. 
Toen we hem mailden, kregen we dit adres zonder mankeren. Het betref
fende adres kwam ook voor op enkele lijsten, die we langs andere wegen 
via Internet betrokken. 

71. Achter 'Healthcare International' te Amsterdam, 'Home Health Products' te Guernsey en 
'Vitality Health Products' te Gibraltar gaan kennelijk dezelfde mensen schuil. Deze ondoor
zichtige constructie is in de handel in medicijnen op Internet gebruikelijk. Het aan Internet 
gewijde tijdschrift 'Link - de wereld online' vermelde dit gegeven al in een artikel over 'pos
torderapotheken op Internet'. (Peter Lievense en Stefan van Mierlo, 'De gevaren van de vir
tuele apotheek', in: Link, nr. 38, april 1997, blz. 12/13) In het artikel wordt beschreven hoe 
de firma 'Inhome Health Services' zich officieel in Londen bevindt, maar een Nederlands fax
nummer heeft (via een doorschn.kelservice). De door de journalisten bestelde medicijnen 
kwamen per luchtpost echter uit Grapt-Brittannië. Daar staat tegenover, dat een redacteur 
van 'De Tribune', het partijblad van de Socialistiese Partij, van deze firma echter een pakket 
medicijnen kocht, waarop Nederlandse postzegels waren geplakt. 
72. Deze twee anabole steroïden zouden afkomstig zijn van Organon. Organon laat weten, al 
eerder met de verkoop van zijn producten door 'Vitality Health Products' geconfronteerd te 
zijn. De firma is van mening, dat deze vrije verkoop ongewenst is. Uiteraard weet het bedrijf 
dat zijn producten via Internet te koop worden aangeboden, zoals blijkt uit de Q&A, die het 
bedrijf op 10-11-1997 verstuurde aan alle 'NVO sales organisations': 'Sales offers are made 
by individual vendors through Internet providers and products are delivered (mostly by 
mail) via obscure world wide networks without a proper prescription being required. At 
some point, the networks withdraw the products from the official distribution chain, mostly 
in countries where controls are generally weak, and mail them from addresses that are 
equally hard to trace.' Toen Organon verwittigd werd van de verkoop van anabole steroïden 
door VHP, onderzocht men of de aangeboden producten werkelijk van Organon afkomstig 
waren. Er werd van VHP een hoeveelheid Andriol gekocht. Uit onderzoek bleek, dat zowel 
het preparaat als de verpakking ervan authentiek waren. Verder bleek, dat de bewuste 
Andriol afkomstig was uit Thailand. Onderzoek in Thailand, gericht op de weg waarlangs dit 
middel bij VHP terecht was gekomen, liep echter op niets uit. Organon kon in ieder geval in 
Thailand geen lek ontdekken. De 'local branch' ontkende Andriol verkocht te hebben. 
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Case: Vee-implantaten via Internet 

De meest bizarre site die we onder ogen kregen, was die van 'Lances Cattle 
Implant Forum'. (http://home.earthlink.net/ -lance69 / index.html) Op 
deze site wordt informatie gegeven hoe implantaten 73

, die anabole 
steroïden bevatten en bedoeld zijn voor vee, ook voor mensen nuttig kunnen 
zijn. De implantaten moeten eerst worden geopend, wordt verteld, at voor 
de zuinige gebruike,; worden opgelost in aceton. Daarna kunnen de 
werkzame stoffen op verschillende wijzen worden toegediend. Ze kunnen 
worden gemengd met een oplosmiddel, DMSO, en vervolgens worden 
aangebracht op de huid, waarna de anabolen via de huid worden 
opgenomen. Ze kunnen ook met water worden gemengd, en worden 
geïnjecteerd - waarbij opgemerkt moet worden, dat het verstandig is, aan 
dit injecteerbare mengsel een pijnstiller toe te voegen, aangezien injecties 
op waterbasis zeer pijnlijk zijn. Eventueel kan het opgeloste implantaat 
worden toegevoegd aan een ander injecteer baar preparaat. Of men kan zelf 
een injecteerbaar mengsel maken: 'First, put the implants into a container. 
Then, put about 1 / 4 to 1 / 2 cup of acetone into the container. Let the 
implants dissolve. Pour the solution through of coffee filter Zetting the 
dissolved binders pass through the filter. Then run water over the filter to 
neutralize the acetone on the implants. Do this for five minutes. Then 
change filters and repeat to be safe. What you have left is the steroid 
without the binders to clog up your needle74

' (http:/ /home.earthlink.net/ 
-lance69 / inject.htm). 

Tenslotte geeft men nog een advies aan eventuele kopers: 'Be extremely 
careful with who you buy cattle implants from. Most suppliers report 
buyers of cattle implants to the FDA. Let me know if you need a supplier 
that does not report to the FDA'. Onder deze mededeling staat het e-mail 
adres van de 'implantman' (implantman@hotmail.com). Wie er op klikt, 
kan zo een e-mail versturen75

• 

6.5.2 Nieuwsgroepen en bulletinboards 

Op het Net zijn talloze nieuwsgroepen en bulletinboards actief. Een aan
tal daarvan zijn gericht op fitness, bodybuilding en krachtsport; wie vra
gen heeft kan die richten aan een onzichtbaar panel van deskundigen -
iedereen die deelneemt, kan reageren. Zowel de vragen als de antwoorden 
zijn voor iedereen die deelneemt opvraagbaar. Langs deze weg is het even
eens mogelijk om advertenties te plaatsen. Deelname aan deze digitale 
gemeenschappen is eenvoudig: het volstaat om zich onder een echte of een 

73. In veel landen is het toedienen van anabole steroïden, clenbuterol en groeihormoon aan 
vee legaal - hetzij om de dieren eerder geslachtsrijp, of slachtrijp te maken. In de EEG is het 
toedienen van hormonen aan vee, waarvan vlees en melk voor consumptie bedoeld zijn, ech
ter verboden. Op deze homepage wordt ingegaan op een viertal soorten implantaten. Een 
implantaat lijkt nog het meest op een plastic spons, die, na ingebracht te zijn, geleidelijk z'n 
inhoud afgeeft. 
74. Elders wordt geadviseerd deze stofte mengen met in de supermarkt gekochte sesamolie, 
om het injecteren te vergemakkelijken. ('Make sure the sesame oil does not have artificial 
flavors like smoke etc" Because they cause cancer.') 
75. Het preparaat 'Parabolan' duikt steeds vaker op in het internationale sportschoolcircuit. 
Parabolan wordt echter in zeer kleine hoeveelheden geproduceerd door N egma France. Het 
betreft hier dus waarschijnlijk vervalsingen. 'It's almost impossible to find original Parabo
lan on the black market; however, there is an increasing selection of fakes. Let me make this 
clearly: The chance offinding real Parabolan on the black market is around 5%'. (Grunding 
& Bachmann 1995, 231) De werkzame stof in Parabolan is trenbolone - en die stof is ruim
schoots voorhanden in de vorm van bepaalde implantaten. Het implantaat 'Finaplix', dat 
behandeld wordt op de 'homepage' van 'Lances Cattle Implant Forum', bevat bijvoorbeeld 
2000 mg trenbolone per implantaat. Zo'n implantaat kost 75 US dollar. Op de Nederlandse 
zwarte markt kost een ampul Parabolan van 76 mg tussen de veertig en zestig gulden. 
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valse naam aan te melden. De twee belangrijkste nieuwsgroepen die zich 
met de kracht- en cosmetische sport in al hun facetten bezighouden, zijn 
alt.sport.weightlifting en misc.fitness.weights. In dergelijke nieuwsgroe
pen is doping een veelbesproken onderwerp. Sommige deelnemers vragen 
om informatie, en krijgen die in de regel ook. Meestal betreft het alge
mene informatie, over middelen die men gekocht heeft of heeft horen noe
men. De, voor wat betreft doping, meest extreme discussiegroep is 
waarschijnlijk 'The Elite Fitness Anabolic Discussion Board' (http:// 
www.elitefitness.com), waarin uiterst gedetailleerd over het gebruik van, 
en handel in, dopinggeduide middelen wordt gesproken. 

Case: Elite-fitness over de handel in doping 

In de discussiegroep van 'Elitefitness' bespreken de auteurs het wel en wee 
van de verschillende handelaren, die via Internet dopinggeduide middelen 
verkopen. Zo laat 'Tony' aan alle geïnteresseerden weten, dat 'Norma 
Hellas' toch in orde is: 

'Norma's Nandrolone is good bang for the buck. It's a good product, so I 
hope this message will negate my previous "incorrect" comment on their 
Nandrolone posted last week. Norma Hellas is nota Greek "Mom and Pop" 
industry, they license their drugs {rom Organon labs in Europe, and 
supply the entire Balkan region with legit and cheap pharmaceuticals. 
Heek, even my grandparents in Greece use their products (NOT the deca of 
course)76

• 

Elders geeft 'George' een kort overzicht van hoe het nu precies met 'the good 
foreign mail order sources' is gesteld. 'Handelaar' HH zendt niets mee,; 
vertelt 'George', en reageert ook niet meer op faxen en brieven. De Thaise 
handelaar JJ Aka Kim en Masters77 zijn ook op hun retour. IMP, Green 
Pharm en Santi P zijn wisselvallige handelaren. 'You just don't get any 
product'. 

Een anoniem groepslid weet meer, en laat in reactie op 'George"s bericht 
weten, dat IMP, GreenPharm en de meeste Thaise leveranciers hun 
handelswaren niet meer langs de douane krijgen. 

Tenslotte laat een handelaa,; gebruik makend van het herkenbare 
pseudoniem 'Sore Butt Cheeks', eveneens in reactie op 'George"s bericht 
weten dat hij weer actief is. Hij was een paar dagen op vakantie geweest, 
en is nu bezig de problemen op te lossen die tijdens zijn afwezigheid waren 
ontstaan. Binnenkort, zo belooft hij, zal zijn nieuwe bestellijst van 
middelen in de discussiegroep verschijnen. 

In dergelijke nieuwsgroepen bieden handelaren hun diensten aan. In een 
nieuwsgroep als die van Muscle Media 2000 duikt ongeveer om de week 
een nieuwe handelaar op. De werkwijze is meestal als volgt: In adverten
ties - in de vorm van postings in de nieuwsgroepen geven handelaren hun 
e-mail-adres. Wie mailt met het verzoek om meer informatie ontvangt een 
bestellijst - eveneens per e-mail - inclusief de betalingsvoorwaarden en 
het postadres. Veelal prefereert men geld 'in cash'. De klant stuurt daarna 
- per e-mail - zijn bestelling en adres - en via de post zijn geld. Als de han-

76. Norma Hellas is, volgens insiders, mogelijk 'de' bron van de 'Griekse Deca', die momen
teel in relatief kleine hoeveelheden in Nederland wordt verkocht. Volgens een vertegenwoor
diger van Organon NV worden er overigens geen anabole androgene steroïden aan 'Norma 
Hellas' geleverd, en is men onbekend met een dergelijk bedrijf. 
77. Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op 'Masters Marketing Company, Ltd', gevestigd in 
Engeland. 
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delaar het geld heeft ontvangen, stuurt hij per e-mail een bevestiging. 
Daarna stuurt hij per post de bestelde middelen naar het adres van de 
klant. Sommige opereren een weinig brutaler, en plaatsen in hun adver
tenties al een bestellijst - compleet met prijzen en betalingsvoorwaarden. 
In enkele gevallen is het vrijwel zeker, dat de handelaren die zich langs 
deze weg aan potentiële kopers presenteren, dezelfden zijn die ook ver
meld worden op de lijsten die op Internet te koop worden aangeboden. 

Case: 'Pedro' = 'Julie' 

Via een homepage verkregen de onderzoekers het e-mail adres van een 
handelaar. Nadat deze persoon was gemaild, ontvingen de onderzoekers 
een mail terug. Hij wordt hier voor het gemak 'Pedro' genoemd. Pedro, 
residerend in een Zuid Europees land, stuurde per e-mail een lijst van 
middelen die hij te koop aanbood: bijvoorbeeld Andriol, Suste non en Deca
Durabolin (anabole steroïden van Organon), Saizen Humatrope 
(groeihormoon van Serono), clenbuterol, en Proviron en Primobolan 
(anabole steroïden van Schering). Tevens zegt Pedro Parabolan te kunnen 
leveren, net als Thaibol en Synasteron. Toen de onderzoekers bij Pedro een 
partij anabole steroïden bestelden, kregen zij die zonder problemen per 
post thuisbezorgd78

• 

Het bij 'Pedro' bestelde anabolenkuurtje. 

Het adres van de afzender kwam overeen met het adres dat Pedro in zijn e
mail had genoemd als het adres waar het geld, via Western Union, naar 
toe gezonden diende te worden. 

In een nieuwsgroep was tegelijkertijd een andere handelaar, 'Julio', actief. 
Julio zou werkzaam zijn in een Midden-Amerikaans land. Kort nadat 
Julio was gemaild, ontvingen de onderzoekers zijn antwoord. Het meren
deel van Julio's mail kwam letterlijk overeen met de mail van Pedro. Ze 
bevatten zelfs identieke typefouten, en merkwaardige, kennelijk aan het 
vertaalproces toe te schrijven, zinsneden. Julio bood tevens dezelfde mid
delen aan als Pedro, zij het dat zijn prijzen veelal iets hoger lagen dan die 

78. Het betrof een partij Primobolan, voldoende voor een redelijke beginnerskuur (voor een 
man), of een kuur voor een gevorderde vrouwelijke gebruikster. De middelen waren waar
schijnlijk authentiek. 
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van Pedro. Julio's betalingsvoorwaarden verschilden ook enigszins van 
die van Pedro. Hij verzocht, het geld te laten telegraferen. Anders dan 
Pedro, accepteerde hij wel cheques aan toonder. 

Het is niet duidelijk hoe de vork in de steel zit. Pedro lijkt zich vooral te 
richten op de Europese markt, Julia op de Amerikaanse - gezien het ver
schil tussen de prijslijsten die ze hanteren. Maar dat er achter Julia en 
Pedro dezelfde persoon en/of organisatie schuil gaat, is zeer aannemelijk. 

Hoewel het niet mogelijk is, om direct via zoekmachines in contact te 
komen met handelaren, is het niet moeilijk om handelaren op te sporen. 
Iedereen met een rudimentaire kennis van Internet zal daar binnen een 
week of eerder in slagen. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat de prijzen die voor middelen als 
anabole steroïden, groeihormoon en clenbuterol moeten worden betaald, 
op Internet net iets minder zijn dan de prijzen die in apotheken moeten 
worden betaald. De prijzen op Internet liggen echter boven de prijzen die 
in het Nederlandse sportschoolcircuit voor deze middelen moeten worden 
betaald. 

6.5.3 Samenvatting 

Er is een aantal handelaren in dopinggeduide middelen actief op Internet. 
Het is niet eenvoudig deze via de zoekmachines op te sporen. Het is daar
entegen wel mogelijk, om via deze weg alle mogelijke sites omtrent het 
gebruik van dopinggeduide middelen te vinden. Op een aantal van deze 
sites worden de adressen van handelaren in afslankmiddelen op amfeta
mine-basis, schildklierhormonen, anabole steroïden, clenbuterol en groei
hormoon te koop aangeboden; op een aantal andere sites worden deze 
adressen ook gratis beschikbaar gesteld. Handelaren zijn daarentegen 
wel actief in bepaalde discussiegroepen en nieuwsgroepen op Internet, 
waarin bodybuilding, fitness of het trainen met gewichten centraal staat. 
In dergelijke groepen plaatsen de handelaren min of meer advertenties. 
Het contact tussen handelaren en gebruikers verloopt voornamelijk via e
mail. De middelen worden, meestal na betaling, per post thuisbezorgd. 

6.6 Samenvatting van het hoofdstuk 

Er kunnen verschillende categorieën Nederlandse dopinghandelaren wor
den onderscheiden. Allereerst zijn er de grote handelaren, die kunnen 
worden beschouwd als het belangrijkste 'doorgeefluik', waardoor doping
geduide middelen het Nederlandse sportschoolcircuit bereiken. Er zijn bij 
Nederlandse opsporingsinstanties ongeveer tien van zulke grote handel
aren bekend, terwijl er in het sportschoolcircuit meer van dergelijke 
namen circuleren. De grote dopinghandelaren zijn weer onder te verdelen 
in twee groepen: de organisaties en de solisten. Een aantal van de organi
saties wordt ook in verband gebracht met andere vormen van criminali
teit. 

Hoewel deze grote handelaren direct middelen verkopen aan gebruikers, 
zetten zij een groot gedeelte van hun handel af aan tussenhandelaren. 
Hun aantal wordt geschat op vele tientallen. Deze handelaren bezitten in 
sommige gevallen zelf een sportschool, of fungeren op één of meerdere 
scholen als 'huisdealers'. 
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Een andere soort handelaar is tenslotte de 'kleine handelaar', de hande
laar die in eerste plaats beschouwd moet worden als een gebruiker van 
deze middelen. De 'kleine handelaren' kopen hun middelen van grote han
delaren of tussenhandelaren, maar halen ze soms ook 'aan de bron', in 
buitenlandse apotheken. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat er sprake is van een tendens 
naar criminalisering in de handel in dopinggeduide middelen. De doping
handel lijkt te integreren met de in verdovende middelen, en dan vooral 
met de handel in soft- en synthetische drugs. Deze versmelting van de 
markt voor dopinggeduide middelen met die van verdovende middelen 
lijkt op alle niveaus binnen de dopinghandel plaats te vinden. 

Er zijn twee verschillende bronnen, waaruit de grote Nederlandse handel
aren hun dopinggeduide middelen betrekken. Ongeveer veertig procent 
van alle dopinggeduide middelen is afkomstig van het conglomeraat van 
apotheken, groothandels en farmaceutische producenten dat hier 'de far
maceutische bedrijfskolom' wordt genoemd. Handelaren verkrijgen deze 
preparaten op drie verschillende manieren: 
1. via de 'voordeurmethode', waarbij men eenvoudig bij een buitenlandse 

apotheek, groothandel of farmaceut aanklopt en inkopen doet; 
2. via de 'clandestiene methode', waarbij men sleutelpersonen in de far

maceutische bedrijfskolom weet te overreden om bepaalde hoeveelhe
den middelen te verkopen; 

3. via de 'procedurele methode', waarbij men als handelsfirma grote hoe
veelheden middelen door middel van enkele relatief eenvoudige con
structies het land in weet te krijgen. 

Belangrijker dan de farmaceutische bedrijfskolom zijn anno 1998 de 
internationale criminele organisaties. Deze schuiven zich niet alleen tus
sen de farmaceutische bedrijfskolom en het Nederlandse dopingnetwerk, 
maar zij zijn ook steeds meer preparaten gaan produceren. Ongeveer zes
tig procent van de dopinggeduide middelen die worden verhandeld op de 
zwarte markt, zijn door deze organisaties geproduceerd. Hieronder bevin
den zich fake preparaten, die geen werkzame bestanddelen bevatten, pre
paraten die het juiste bestanddeel in verdunning bevatten en ook 
preparaten die geheel andere werkzame bestanddelen bevatten. Uiter
aard worden er ook preparaten geproduceerd die bevatten wat ze moeten 
bevatten. In bepaalde gevallen is de kwaliteit van deze illegaal geprodu
ceerde preparaten twijfelachtig. Een gedeelte van de fabricage van deze 
middelen vindt plaats in het in Nederland opererende drugsnetwerk; een 
ander gedeelte is afkomstig van Nederlandse organisaties, die ook doping
geduide middelen zijn gaan produceren, terwijl een ander gedeelte door 
internationaal opererende organisaties het land wordt ingevoerd. 

De winstmarges op de handel in dopinggeduide middelen zijn betrekkelijk 
gering. De grote handelaren, die deze middelen kochten van buitenlandse 
onderdelen van de farmaceutische bedrijfskolom, konden deze situatie tot 
medio jaren tachtig ondervangen door middel van prijs- en regio-afspra
ken. Daardoor kon de onderlinge concurrentie worden beteugeld, waar
door de geringe marges niet verder werden aangetast. Vanaf het midden 
van de jaren tachtig komt er geleidelijk een einde aan deze situatie, als 
zich in de sfeer van het aanbod van deze middelen op internationaal 
niveau een aantal nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarbij moet vooral 
gedacht worden aan de internationale organisaties, die een belangrijke 
deel van de (beperkte) controle van de grote Nederlandse handelaren 
overnemen. 

DOPI NGHAN DE LAREN 125 



126 

Nederlandse handelaren blijken deze situatie op drie verschillende 
manieren het hoofd te bieden: de verkoop van dure en exclusieve high
tech preparaten, zoals groeihormoon, de verkoop van vervalsingen en het 
zich ontwikkelen tot exporteur van dopinggeduide middelen. 

Een klein, maar groeiend gedeelte van de Nederlandse gebruikers betrekt 
zijn middelen via Internet. Het is niet mogelijk deze handelaren via de 
zoekmachines op te sporen. Het is daarentegen wel mogelijk, om via deze 
weg alle mogelijke sites omtrent het gebruik van dopinggeduide middelen 
te vinden. Op een aantal van deze sites worden de adressen van doping
handelaren te koop aangeboden; op een aantal andere sites worden deze 
adressen ook gratis geleverd. 

Handelaren zijn actief in bepaalde discussiegroepen en nieuwsgroepen op 
Internet, waarin bodybuilding, fitness of het trainen met gewichten cen
traal staan. In dergelijke groepen plaatsen de handelaren min of meer 
advertenties. Het contact tussen handelaren en gebruikers verloopt voor
namelijk via e-mail. De middelen worden, meestal na betaling, per post 
thuisbezorgd. Het is de onderzoekers gelukt om op deze wijze zonder pro
blemen een anabolenkuur thuisbezorgd te krijgen. 
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7 Conclusies 

CONCLUSIES 

De situatie met betrekking tot het gebruik van dopinggeduide middelen 
moet om drie redenen zorgwekkend genoemd worden. 

Allereerst blijkt het gebruik van deze middelen zich in de loop der jaren te 
hebben uitgebreid naar groepen, die voorheen niet hun toevlucht tot deze 
middelen namen. Bleef het gebruik van deze middelen in Nederland tot 
midden jaren zeventig beperkt tot enkele elitesporters, sindsdien zijn 
anabole steroïden en andere middelen binnen het bereik gekomen van 
grote groepen sporters. Aanvankelijk bleef het gebruik nog beperkt tot de 
ambitieuzere bodybuilders, maar sinds de jaren tachtig zijn ook in toene
mende mate recreatieve bodybuilders met doping gaan experimenteren. 
Hierbij moet gedacht worden aan bodybuilders, die niet aan wedstrijden 
deelnemen en voornamelijk trainen om 'er beter uit te zien'. Sinds de 
jaren negentig is er, volgens handelaren en insiders, daarnaast nog 
sprake van een groep sporters (en mogelijk ook niet-sporters), die afslank
middelen gebruikt. Al met al kan geconcludeerd worden, dat het doping
gebruik zich aan het ontwikkelen is tot een maatschappelijk probleem, 
waarvoor de sportwereld niet meer geheel verantwoordelijk kan worden 
gesteld. 
De meeste 'sportschoolsporten', zoals bodybuilding, fitness, de verschil
lende aerobics-varianten en enkele vechtsporten, inclusief hun beoefe
naars, staan immers geheel buiten de sportkoepel NOC*NSF. Van de naar 
schatting 1700 sportscholen, fitness- en bewegingscentra in Nederland 
zijn er ongeveer 350 aangesloten bij de brancheorganisatie Fitvak. Indien 
beweerd wordt, dat de sportwereld niet meer geheel verantwoordelijk 
gesteld kan worden voor de dopingproblematiek, wordt hiermee dus 
gedoeld op zowel de sportkoepel NOC*NSF, als op brancheorganisatie 
Fit!vak. 

De tweede reden tot verontrusting is gelegen in de vormen van misbruik 
van dopinggeduide middelen die tijdens het onderzoek naar voren zijn 
gekomen. In dit verband is de term 'pilmentaliteit' gevallen. Hiermee 
werd gedoeld op de mening van veel respondenten in het sportschoolcir
cuit, die vertellen dat er sneller dan vroeger naar doping gegrepen wordt, 
hogere doseringen gebruikt worden, en er gebruik wordt gemaakt van ris
kanter middelen. In de bodybuilding is het gebruik uitgegroeid tot een 
'chemische wapenwedloop', waarbij niet teruggeschrokken wordt voor 
extreem gevaarlijke stoffen als groeihormoon en insuline. Het gebruik 
van deze middelen beperkt zich niet tot de naar schatting 2500 mannen 
en vrouwen, die tot wedstrijdatleten gerekend kunnen worden, maar 
wordt ook gerapporteerd door minder ambitieuze cosmetische sporters. 
Deze recreatieve sporters gebruiken niet alleen anabole steroïden en de 
middelen om de bijwerkingen te bestrijden, maar ook middelen als clen
buterol, amfetamine-derivaten en groeihormoon. 

De derde reden tot zorg is de toename van het aantal vervalsingen op de 
markt voor dopinggeduide middelen, en de daarmee gepaard gaande 
afname van de kwaliteit van deze middelen. Het is aannemelijk, dat hier-
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door voor veel gebruikers de kansen op ernstige schade aan de gezondheid 
zijn toegenomen. Het bovenstaande in acht nemend, is er alle reden tot 
zorg. 

Voor wat betreft de handel in dopinggeduide middelen is de situatie niet 
minder zorgwekkend. Uit het onderzoek is gebleken, dat er zich ook in 
deze sfeer een aantal verontrustende verschijnselen voordoen. 

Het aantal kanalen, waarlangs zowel consumenten als handelaren van 
middelen worden voorzien, heeft zich vermenigvuldigd. Was er voorheen 
sprake van een relatief overzichtelijk beeld, waarin handelaren voorna
melijk via buitenlandse onderdelen van de farmaceutische bedrijfskolom 
hun middelen betrokken, nu lijkt er een lappendeken van verschillende 
partijen te zijn ontstaan. Producenten van recreatieve drugs, internatio
nale organisaties die handelen in middelen, of deze zelf produceren, en 
vervalsers, hebben zich toegang tot de markt voor dopinggeduide midde
len verschaft. De handel in doping criminaliseert. Het zal duidelijk zijn 
dat de sportwereld, de sportkoepel NOC*NSF en de bracheorganisatie 
Fit!Vak, niet over de middelen beschikken om het tij te keren. Buiten de 
sportwereld lijkt het probleem echter niet serieus genomen te worden. 
Typerend voor deze situatie is bijvoorbeeld het feit dat het Openbaar 
Ministerie geen enkele prioriteit lijkt toe te kennen aan de illegale handel 
in dopinggeduide middelen. 
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8 Aanbevelingen 

Op deze plaats willen de onderzoekers een aanzet geven tot het formule
ren van een oplossing voor het in dit rapport behandelde probleem 1. 

1. Het actief opsporen en vervolgen van handelaren 
Momenteel voert het Openbaar Ministerie een seponeer-beleid in doping
zaken, waarbij zaken steevast werden geseponeerd. Men is de mening toe
gedaan dat 'doping' niet onder staatstoezicht valt. Dit beleid was mogelijk 
tien jaar geleden nog te verdedigen. Anno 1998 is de situatie echter veran
derd en lijkt dit beleid niet langer te functioneren. Bepaalde comparti
menten van de 'dopingbusiness' hebben zich ontwikkeld tot criminele, en 
in sommige gevallen gewelddadige, organisaties, en is er sprake van 
excessen op de markt voor dopinggeduide middelen. Gedoeld wordt hier 
enerzijds op de extreem gevaarlijke preparaten zoals schildklierhormo
nen, insuline en GHB, waarvan gebruik al op korte termijn zeer ernstige 
gevolgen voor de gezondheid kan hebben, en anderzijds op de vele verval
singen van inferieure kwaliteit. De onderzoekers zijn van mening, dat in 
het geval van deze excessen ingrijpen van overheidswege geboden is. 
(Voor wat betreft de juridische dimensie, wordt verwezen naar Bijlage 2.) 

2. Het instellen van een permanente task-force voor dopingzaken2 

Er houdt zich momenteel geen enkele opsporende instantie specifiek bezig 
met dopinggeduide middelen. Bij de CRI zijn weliswaar enkele recher
cheurs werkzaam op het gebied van synthetische drugs en farmaceutische 
producten, maar deze komen in de regel niet toe aan dopinggeduide mid
delen om redenen van prioriteit, werklast en financiële middelen. De ECD 
heeft zich enkele malen beziggehouden met doping, maar moet deze 
zaken eveneens, om dezelfde redenen, laten rusten. De meeste expertise 
is echter aanwezig bij de Inspectie Gezondheidszorg. Het heeft dan ook de 
voorkeur van de onderzoekers, om de op te richten task-force daar onder 
te brengen. Hierbij moet gedacht worden aan minimaal twee mensen, die 
zich op dopingzaken kunnen concentreren, en de ruimte krijgen om 
samen te werken met andere instanties (zoals bijvoorbeeld ECD, CRI, 
NeCeDo, NePharma of Douane). 

Deze task-force dient als eerste een plan van aanpak op te stellen, aan de 
hand waarvan wantoestanden op de zwarte markt voor dopinggeduide 
middelen kunnen worden bestreden. Hieromtrent doen de onderzoekers 
de volgende suggesties: 
- in samenwerking met de farmaceutische industrie, overgaan tot opspo

ring van vervalsers van dopinggeduide middelen3
; 

1. Een aantal van deze voorstellen is afkomstig van respondenten. 
2. Tot in de jaren tachtig heeft er overigens zo'n task-force, ressorterend onder wat nu het 
ministerie van VWS heet, bestaan. Het betreft het, destijds in het sportschoolcircuit 
beroemde, tweetal controleurs van wat toen nog de 'Inspectie voor de Geneesmiddelen' 
heette. Hoewel deze twee controleurs zich alleen bezig hielden met een passief opsporingsbe
leid, werden zij, toen zij zich enige bekendheid verwierven, dermate frequent door verschil
lende opsporingsinstanties geraadpleegd, dat de dopingproblematiek voor hen uitgroeide tot 
'meer dan een dagtaak'. (P.H.Vree in Van Kleij 1996, 48) Eind jaren tachtig werd deze task
force echter opgeheven - deels uit het streven naar bezuinigingen, deels omdat men het werk 
van het duo overbodig achtte. 
3. Organon NV is in ieder geval al bereid een dergelijk samenwerkingsverband aan te gaan. 
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in samenwerking met vertegenwoordigers van de farmaceutische 
bedrijfskolom, opsporen en dichten van 'lekken' in de geneesmiddelen
voorziening; 
functioneren als nationaal en internationaal aanspreekpunt met 
betrekking tot dopinggeduide middelen. 

Bij 'internationaal aanspreekpunt' moet gedacht worden aan opsporings
instanties in het buitenland, die geregeld tot op heden vergeefs een 
beroep doen op hun Nederlandse zusterorganisaties. 

3. Het opzetten van een landelijk informatiesysteem 
Tijdens het onderzoek werd duidelijk, dat eigenlijk alle lokale politie
onderzoeken met betrekking tot dopinggeduide middelen 'aan het rollen 
kwamen' door puur toeval4

• In de meeste gevallen hebben deze toevals
treffers echter geen vervolg, omdat de betrokkenen geen kennis hebben 
van dopinggeduide middelen. Een geautomatiseerd informatiesysteem, 
dat door alle korpsen geraadpleegd kan worden en waarin alle bekende 
dopinggeduide middelen zijn opgenomen, zou hier uitkomst bieden. 

4. Een rechercheur zei hierover, dat men bij 'toeval' moest denken aan een huiszoeking, 
waarbij ook dopinggeduide middelen werd aangetroffen. Omdat de politieagenten doorgaans 
geen kaas hadden gegeten van doping, werden deze middelen meestal genegeerd, en concen
treerde men zich op eventueel aangetroffen drugs of wapens. Hetzelfde kon gebeuren bij rou
tinecontroles langs de weg. Alleen als er zich toevallig onder de betrokken politiemensen 
iemand bevond, die afkomstig was uit het bodybuildingmilieu, werden deze middelen über
haupt als dopingmiddelen herkend. 
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Bijlage 1 Bijwerkingen van 
dopinggeduide middelen 

Testosteron en anabole steroïden 1 

Onvruchtbaarheid (bij mannen en vrouwen). Permanente verschijnselen 
van vermannelijking (bij vrouwen en mannen): het lager worden van de 
stem, uitvallen van het hoofdhaar, toename van de lichaamsbeharing. 

Tijdens gebruik: gevoelens van euforie, toename agressief gedrag, ver
hoogde kans op psychoses. Een soms extreme toename van de libido. 
Acne. Toename van het LDL-cholesterol en een afname van het HDL-cho
lesterol. Vergroting van clitoris of penis, kleiner worden van scrotum en 
testes. Remming van de lengtegroei bij adolescenten door sluiting van de 
groeischijven. Vochtretentie. Verhoogde kans op leveraandoeningen. Ver
hoogde kans op prostaat-, lever- en borstkanker. Ziekten aan hart- en 
bloedvaten, slechts deels uit afwijkingen van de bloedspiegel te verklaren. 
Vorming van borstweefsel bij mannen (gynaecomastie). Aantasting van 
het bewegingsapparaat. 

Na gebruik: gevoelens van malaise, verhoogde kans op depressies. Een 
extreme afname van de libido, impotentie. 

Afslankmiddelen op amfetamine-basis 
De bijwerkingen van amfetamine-derivaten lopen uiteen van hoofdpijn, 
dorst, misselijkheid, gevoelens van onbehagen en onrust, slaapstoornis
sen, een plaatselijke hoge bloeddruk in de longen en hartafwijkingen. 
Daarnaast bestaat er een verhoogde kans op de ontwikkeling van psy
chiatrische ziektebeelden. 

Schildklierhormonen 
De bijwerkingen van schildklierpreparaten zijn onder te verdelen in twee 
groepen. Enerzijds zijn er de bijwerkingen die kunnen optreden tijdens 
het gebruik. De volgende verschijnselen kunnen zich daarbij voordoen: 
nervositeit, hartkloppingen, overmatig zweten, beven, gewichtsverlies, 
vermindering van de eetlust, vermoeidheid, spierzwakte, psychotische en/ 
of manische episodes, slaapstoornissen, verlammingsverschijnselen, 
onvruchtbaarheid en lichtschuwheid2. Anderzijds zijn er de verschijnse
len die kunnen optreden nadat men het gebruik van de schildklierhormo
nen staakt. Tijdens het gebruik van deze preparaten treedt er een 
'feedback' in werking, waardoor de afgifte van schildklierhormonen sterk 
afneemt3. Hierdoor kunnen nadien de volgende verschijnselen optreden: 
vermoeidheid, constipatie, gewichtstoename, achteruitgang van het 
geheugen en het reactievermogen, een droge huid, het snel koud hebben, 
verminderd concentratievermogen, een gele huid, depressieve gevoelens, 

1. Bogaert 1987, 72-73, Dyment 1987, 70-71, Van Wimersma Greidanus 1991, 7-8, Wagner 
1991, 257-259. 
Hartgens 1997, 20-24. 
2. AACE Guidelines for the Evaluation and Treatment ofHyperthyroidism & Hypothy
roidism, 1997. 
3. In sommige gevallen is deze staat permanent, en moet de gebruiker gedurende zijn ver
dere leven schildklierhormonen blijven gebruiken. Dit zou bij bepaalde bodybuilders, die 
geëxperimenteerd hebben met deze hormonen, het geval zijn. Bijvoorbeeld Wassink 1997d, 
48. 
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haaruitval, onvruchtbaarheid (bij vrouwen: onregelmatige en/of hevige 
menstruaties), vetzucht, vermindering van de reflexen, hartstilstand en 
onderkoeling4. 

Groeihormoon 
Bijwerkingen van groeihormoon zijn: vergroeiingen van bepaalde bot- en 
kraakbeenstructuren (acromegalie), hypoglycaemie, carpaal tunnelsyn
droom, hartafwijkingen, vochtoedeem, abnormale groei van de organen, 
diabetes, deregulering van de schildklier, allergische reacties tot arthri
tis5. 

IGF-1 
Insuline Groei Factor - 1 (IGF-1) wordt van nature in het lichaam voorna
melijk gevormd in de lever, onder invloed van groeihormoon. Veel van de 
effecten die voorheen aan dat groeihormoon werden toegeschreven, lijken 
nu te worden veroorzaakt door IGF-16. IGF-1 is ondertussen al in ver
schillende synthetische varianten verkrijgbaar. Het onderzoek naar toe
passingen richt zich vooral op bepaalde vormen van dwerggroei7, 

insuline-resistente diabetes8 en chronische neurologische ziekten als ALS 
en PPS9. Bijwerkingen van IGF-1 zijn ondermeer: hersenoedeem en de 
groei van nieren, milt en thymus. 

Insuline 
De bijwerkingen van het gebruik van insuline omvatten de effecten van 
lage bloedsuikerspiegels ( verwardheid, vreemd gedrag, neurologische 
stoornissen, overgeven en coma), de effecten van een verhoogde afgifte 
van het hormoon adrenaline, als gevolg van de toediening van insuline 
(vaatvernauwing, hartritmestoornissen, overmatig zweten, gevoelens van 
spanning en angst), een toenemende ongevoeligheid voor insuline die kan 
uitmonden in diabetes, allergische reacties en aantasting van het 
immuunsysteem 1°. 

4. AACE Guidelines for the Evaluation and Treatment of Hyperthyroidism & Hypothy
roidism, 1997. 
5. Wagner 1991, 260, Van Wimersma Greidanus 1995, 2302.22 - 2302.23. 
6. Kolaczynski e.a. 1994, 47. 
7. Carpenter 1997. 
8. Kolaczynski e.a. 1994. 
9. Http://home.earthlink.netl~polioinfo/pps_fact.html. 
10. Willey 1997. 
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Bijlage 2 Juridische aspecten van 
doping1 

Inleiding 

In deze bijlage wordt aandacht besteed aan bepaalde wet- en/of regelge
ving die door opsporingsdiensten (zouden kunnen) worden gebruikt om de 
illegale handel in dopinggeduide middelen in Nederland tegen te gaan. De 
bijlage pretendeert niet allesomvattend te zijn, maar vormt een summiere 
toelichting op de juridische context van de illegale handel in dopingge
duide middelen. Met dien verstande zal aandacht worden besteed aan: 
1. Europese Wetgeving (Council ofEurope:Anti-Doping Conventie); 
2. Wet op de Geneesmiddelen voorziening (WoG); 
3. Wetboek van strafrecht (WvSr); 
4. Opiumwet; 
5. Wet Economische Delicten (WED). 

Van de betreffende wet- en/ofregelgeving zullen (waar mogelijk) de vol
gende punten kort uiteen worden gezet: 
1. De strekking; 
2. Het soort criminele gedragingen/activiteiten waarop de sanctionering 

welke omschreven wordt (primair) gericht is; 
3. De (on)mogelijkheden ervan voor wat betreft strafmaat en opsporings

bevoegdheden; 
4. De (on)mogelijkheden ervan voor het bestrijden van de illegale handel 

in dopinggeduide middelen. 

Omdat het onderzoek daar op is gericht zal alleen aandacht worden 
besteed aan de illegale handel in dopinggeduide middelen. 

1. Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa 

Als één van de deelnemende lidstaten heeft de Nederlandse overheid de 
Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa in 1995 geratificeerd. De 
Nederlandse overheid heeft zich door middel van de betreffende ratificatie 
verplicht om doping in de sport te bestrijden. Deze verplichting is echter 
niet onvoorwaardelijk. 

De Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa stelt drie belangrijke 
beperkingen aan de verplichting om doping in de sport te bestrijden. Ten 
eerste wordt in artikel vier van het Verdrag gesproken over het nemen 
van maatregelen 'wanneer er aanleiding toe is'. Ten tweede geeft het Ver
drag in artikel zeven aan dat de deelnemende lidstaten niet worden ver
plicht tot het nemen van wettelijke maatregelen om doping in de sport te 
bestrijden, maar dat er ook stimulerende maatregelen genomen kunnen 
worden. Ten derde geeft artikel twee van het Verdrag aan dat de doping
bestrijding zich dient af te spelen in de georganiseerde sport. Gezien het 
feit dat onder doping in dit geval wordt verstaan de middelen die door het 

1. Deze bijlage is geschreven door mr. J. Wesseling en geredigeerd door de auteurs en mr. H. 
Bakker (NeCeDo). 
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IOC en/of international sportfederaties worden verboden, ziet men die 
sporten klaarblijkelijk als georganiseerde sport. 

In Nederland is onmiddellijk op de in de vorige alinea genoemde beper
kingen ingehaakt. In de Memorie van Toelichting (MvT) op het voorstel 
tot ratificering van het Verdrag wordt nadrukkelijk gesteld dat Nederland 
nog geen dopingwetgeving behoeft te ontwikkelen. Samenvattend kan 
worden gesteld dat de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa in 
onvoldoende mate een juridisch kader schept voor de bestrijding van de 
illegale handel in dopinggeduide middelen omdat het niet met dat oog
merk is opgesteld. 

2. Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WoG) 

De WoG is bedoeld om in het kader van de volksgezondheid de artsenijbe
reidkunst2 te controleren. Handelen in strijd met de WoG wordt gekwalifi
ceerd als een overtreding. Een overtreding kan worden omschreven als 
een handelen in strijd met de wet, welke de wetgever sanctioneert 
(bestraft) met een relatieflichte straf. Concreet kent de WoG geen straffen 
die de hoogte van zes maanden hechtenis of een geldboete van f 10.000,-
te boven gaan. Relatief lichte straffen die voor wat betreft mogelijkerwijs 
te hanteren opsporingsmethoden beperkte mogelijkheden biedt. Dit 
wetende valt het niet moeilijk voor te stellen dat de bestrijding van ille
gale handel in dopinggeduide middelen op basis van WoG weinig perspec
tieven biedt. 

3. Wetboek van strafrecht (WvSr) 

In het WvSr vinden we een aantal mogelijkheden om de illegale handel in 
dopinggeduide middelen te sanctioneren. De volgende worden beschouwd 
als de belangrijkste: 
1. Artikel 17 4 WvSr 
2. Artikel 330 WvSr 
3. Artikel 337 WvSr 
4. Artikel 140 WvSr 

Artikel 174 
Opzettelijke verkoop, te koop aanbieden en afleveren van schadelijke waren 

Lid 1. Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, 
wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat 
schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
Lid 2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie). 

3.1 Artikel 174 WvSr 

Artikel 174 WvSr beschermt de (gezondheid van de) mensen tegen han
delaren die bewust gevaarlijke producten op de markt brengen, zonder de 
gevaarlijke aard hiervan bekend te maken. Op basis van dit artikel kan 

2. Hieronder wordt verstaan het bereiden en afleveren van geneesmiddelen. Artsenijbereid
kunst is toegestaan aan apothekers en enige andere personen en instanties die daartoe een 
vergunning hebben verkregen. 
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een illegale handelaar in dopinggeduide middelen die zijn handelswaar 
verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, terwijl hij op de hoogte is 
van het feit dat zijn handelswaar schadelijk is voor het leven of de gezond
heid en dat verzwijgt, worden vervolgd. Een dergelijk strafbaar feit kan 
worden bestraft met een geldboete van f 100.000,-- (geldboete vijfde cate
gorie) of een gevangenisstraf van 15 jaar of 20 jaar indien zijn of haar 
handelen heeft geleid tot de dood. De zwaarte van deze straffen bieden 
opsporingsambtenaren veel mogelijkheden voor wat betreft de mogelij
kerwijs te hanteren opsporingsmethoden. 

De praktijk wijst echter uit dat de meeste dopinghandelaren de afnemers 
wijzen op het schadelijke karakter van hun handelswaar. In het enkele 
geval dat ze dit nalaten, wordt de afnemer onder druk gezet om te getui
gen wel degelijk geïnformeerd te zijn. Dit maakt de vervolging van een 
handelaar in dopinggeduide middelen op basis van artikel 17 4 WvSr zo 
goed als onmogelijk. 

In 1995 werd dit artikel aangevuld. Sinds 1995 kan het de handelaar wor
den verboden om zijn beroep nog uit te oefenen. Deze rechterlijke uit
spraak kan openbaar worden gemaakt. Het beroep van de meeste illegale 
handelaren in dopinggeduide middelen heeft echter niets van doen met de 
artsenijbereidkunde. Het valt dan ook te betwijfelen of deze aanvulling in 
dit verband relevant is. 

Artikel 330 Vervalsing van levensmiddelen of geneesmiddelen 

Lid 1. Hij die eet- of drinkwaren of geneesmiddelen verkoopt, te koop 
aanbiedt of aflevert, wetende dat zij vervalst zijn en die vervalsing 
verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
Lid 2. Eet- of drinkwaren of geneesmiddelen zijn vervalst wanneer door 
bijmenging van vreemde bestanddelen hun waarde of bruikbaarheid 
vermindert. 

3.2 artikel 330 WvSr 

Artikel 330 WvSr richt zich op de beteugeling van bedrog. Op basis van 
dit artikel kan een illegale handelaar in dopinggeduide middelen die ver
valste handelswaar verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, terwijl 
hij op de hoogte is van het feit dat zijn handelswaar vervalst is en dat ver
zwijgt, worden vervolgd. Een dergelijk strafbaar feit kan worden bestraft 
met een geldboete van f 100.000,-- (geldboete vijfde categorie). 

Zij het in mindere mate, gaan de opmerkingen geplaatst bij artikel 17 4 
WvSr ook op voor artikel 330 WvSr. Zeker op het niveau van de 'tussen
handel' wordt het eventueel vervalste karakter van handelswaar (in casu 
dopinggeduide middelen) veelal niet volledig verzwegen. Op het niveau 
van handelaar - afnemer/gebruiker is dit echter wel het geval. De belang
rijkste praktische beperking van artikel 330 WvSr is echter niet gelegen 
in het al dan niet verzwijgen van het vervalste karakter van de handels
waar, dan wel in de wettelijk gehanteerde omschrijving van vervalsing. 
Om als vervalsing aangemerkt te kunnen worden moet er volgens de wet 
aan twee criteria worden voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van bij
menging van een vreemd bestanddeel. Ten tweede moet er, vanwege de 
bijmenging, sprake zijn van een verminderde bruikbaarheid en/of waarde. 
U zult begrijpen dat de betreffende criteria twee voorname ontsnapping
mogelijkheden bieden voor een illegale handelaar in vervalste dopingge
duide middelen. In samenhang met het al dan niet verzwijgen van het 
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vervalst karakter, mag duidelijk zijn dat artikel 330WvSr weinig moge
lijkheden biedt voor het bestrijden van de illegale handelaren in (verval
ste) dopinggeduide middelen. 

Artikel 337 Bedrog met handelsnaam of -merk 

Lid 1. Hij die opzettelijk: 
a) valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, 

b) waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de 
handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, 

c) waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een 
bepaalde plaats, ,net bijvoeging van een verdichte handelsnaam, zijn 
voorzien of, 

d) waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een 
ander merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe 
afwijking, is nagebootst binnen Nederland invoert zonder klaarblijkelijke 
bestemming om weder te worden uitgevoerd, verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad heeft, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de 
vijfde categorie. 

Lid 2. Indien door het plegen van het misdrijf, genoemd in het eerste lid, 
gemeen gevaar voor personen of goederen te duchten is, wordt de schuldige 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de 
vijfde categorie. 

3.3 artikel 337 WvSr 

Artikel 337 WvSr heeft betrekking op het in Nederland verkopen, te koop 
aanbieden, afleveren, uitdelen of hiertoe in bezit hebben van valse, ver
valste of wederrechtelijk vervaardigde merken waarop een ander recht 
heeft. Overtreding van het artikel kan worden bestraft met een gevange
nisstraf van één jaar of een geldboete van f 100.000,-- (geldboete vijfde 
categorie). Mocht het betreffende vervalste merkproduct mogelijk gevaar 
opleveren voor mensen of goederen, dan kan een gevangenisstraf van vier 
jaar worden opgelegd. Wanneer een illegale handelaar in dopinggeduide 
middelen met opzet in Nederland handelt in 'nagemaakte' c.q. vervalste 
merkproducten, dan kan deze op basis van artikel 337 WvSr worden ver
volgd. 

Ook artikel 337 WvSr kent in de praktijk voor wat betreft de illegale han
del in dopinggeduide middelen enkele beperkingen. Allereerst dient te 
worden aangetoond dat de vervalste goederen opzettelijk als vervalsing 
Nederland zijn ingevoerd. De bij artikel 337 WvSr behorende strafmaat, 
maximaal vier jaar gevangenisstraf, geeft echter maar in beperkte mate 
de mogelijkheid om opsporingsmethoden in te zetten. Hierdoor wordt het 
aantonen van de voormelde opzet een uiterst moeilijke opgave. Daarnaast 
heeft de praktijk uitgewezen dat een deel van de farmaceutische produ
centen wel hun bedrijfsnaam heeft gedeponeerd, maar niet de merkna
men van de producten die ze fabriceren. Dit biedt 'vervalsers' de 
mogelijkheid om onder dezelfde merknaam een (vervalst) product te ver
vaardigen en te verhandelen zolang er maar een andere, gefingeerde, 
naam als producent op staat vermeld. Samenvattend kan worden gesteld 
dat ook artikel 337 WvSr weinig perspectieven biedt om de illegale handel 
in dopinggeduide middelen te bestrijden. 
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Artikel 140 Deelneming aan misdadige of verboden rechtspersonen 

Lid 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van 
misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of 
geldboete van de vierde categorie. 

Lid 2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een 
rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is 
verklaard en deswege is ontbonden wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 

Lid 3. Ten aanzien van de oprichters of bestuurders kunnen de 
gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd, en kan een geldboete 
van de naast hogere categorie worden opgelegd. 

3.4 Artikel 140 WvSr 

Artikel 140 WvSr is gericht op de bestraffing van deelname aan een crimi
nele organisatie. Om op basis van artikel 140 WvSr bestraft te worden, 
hoeft er niets strafbaars gebeurd te zijn. Mocht de betreffende organisatie 
iets strafbaars gedaan hebben, dan behoeft men daaraan niet werkelijk te 
hebben deelgenomen. Het deelnemen aan een organisatie die gericht is op 
het plegen van misdrijven volstaat om op basis van artikel 140 WvSr 
bestraft te worden. Hierbij wordt opgemerkt dat een overtreding van de 
zojuist behandelde artikelen 170, 330 en 337 WvSr als het plegen van een 
misdrijf kan worden aangemerkt. Deelname aan een criminele organisa
tie kan op basis van artikel 140 WvSr bestraft worden met maximaal een 
gevangenisstraf van vijf jaar of een geldboete van de vierde (f 25.000,--) of 
derde categorie (f 10.000,--). 

In de praktijk blijkt het bijzonder moeilijk te zijn de bewijsvoering rond te 
krijgen waar het de opzet betreft welke gericht is op de deelneming aan 
een criminele organisatie. Verder moet worden opgemerkt dat de relatief 
geringe strafmaat wellicht niet als stimulerend voor het opsporings- en 
vervolgingsbeleid terzake moet worden geacht. Een aanwijzing hiervoor 
is dat tot op heden het artikel niet is gebruikt waar het de bestrijding van 
de illegale handel in dopinggeduide middelen betreft. 

4. Opiumwet 

Het doel van de Opiumwet is tweeledig. Enerzijds dient zij om te bewerk
stelligen dat voor medische- en wetenschappelijke doeleinden er in vol
doende mate verdovende middelen ter beschikking blijven. Anderzijds 
dient zij om in het kader van internationale overeenkomsten het misbruik 
van en de illegale handel in opium en andere bewustzijnsbeïnvloedende, 
verslavende middelen te bestrijden. 

Het is verboden om die middelen die op de bij de Opiumwet behorende 
lijsten voorkomen in- of uit te voeren, te bereiden, te bewerken, te verwer
ken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig 
hebben of te vervaardigen. Deze handelingen en gedragingen worden 
slechts toegestaan indien men hiertoe, in het kader van de Opiumwet, een 
vrijstelling of vergunning voor heeft ontvangen. Middelen die voorkomen 
op de bij de Opiumwet behorende lijsten mogen enkel en alleen op recept 
worden afgeleverd. Hierdoor is het toch mogelijk de betreffende middelen 
in bezit te hebben, ondanks dit door het artikel strafbaar wordt gesteld. 
· Het moge duidelijk zijn dat het in deze gevallen om zeer kleine hoeveelhe
den gaat. 
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Wanneer opzettelijk bepalingen van de Opiumwet worden overtreden, 
kan de strafmaat zeer aanzienlijk zijn, oplopend van vier tot twaalf jaar. 
Tevens kent de Opiumwet opsporingsambtenaren een aantal bijzondere 
dwangmiddelen toe, waardoor het bewijs van de overtreding op een een
voudiger wijze kan worden verkregen. 

Aangezien enkele populaire dopinggeduide middelen, zoals de afslank
middelen op amfetamine-basis, voorkomen op de lijsten behorende bij de 
Opiumwet, lijkt deze wet uiterst geschikt voor de bestrijding van de 
dopinghandel. Dat is echter niet het geval. Dit heeft te maken het de 
omstandigheid dat opsporingsdiensten een gerechtelijk vooronderzoek 
(GVO) moeten vragen aan de Officier van Justitie. Op zijn beurt heeft de 
Officier van Justitie de goedkeuring nodig van een Rechter Commissaris. 
De praktijk wijst uit dat tot op heden slechts in uitzonderingsgevallen er 
een GVO is gestart tegen een illegale handelaar in dopinggeduide midde
len. Wellicht heeft één en ander te maken met een gebrek aan prioriteit 
waar het de bestrijding van bestrijding van de illegale handel in doping
geduide middelen betreft. 

5. Wet Economische Delicten (WED) 

Op het moment van schrijven, is de illegale handel in dopinggeduide mid
delen niet strafbaar op basis van de Wet Economische Delicten (WED). 
Toch is het zinvol de WED in deze bijlage te bespreken aangezien een 
wetswijziging voorligt, die thans nog niet aanhangig is gemaakt bij de 
Tweede Kamer, om de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WoG) onder 
te brengen in het raamwerk van de WED. De praktische strekking van de 
voorgestelde wijziging is dat illegale handelaren in dopinggeduide midde
len kunnen worden gesanctioneerd voor het overtreden van de WoG als 
zijnde een economisch delict. De betreffende handelaar behoeft op basis 
van de WED niet zozeer een gevangenisstrafte duchten, maar de WED 
biedt wel de mogelijkheid om zijn of haar handelswaar (dopinggeduide 
middelen) te confisqueren. Gezien de geringe winstmarge op het meren
deel van de dopinggeduide middelen, hetgeen de omvang de handelspartij 
doet toenemen, duurt het enige tijd alvorens een illegale handelaar in 
dopinggeduide middelen de financiële tegenvaller van een door een opspo
ringsdienst geconfisqueerde partij handelswaar te boven is. Daarnaast 
biedt de WED opsporingsdiensten ruimere bevoegdheden voor wat betreft 
de te hanteren opsporingsmethoden. Zo is het op basis van de WED voor 
opsporingsdiensten eenvoudiger om telefoons te gaan aftappen. Hierdoor 
is het voor opsporingsdiensten eenvoudiger om bij een recidiverende ille
gale handelaar in dopinggeduide middelen bij herhaling handelswaar te 
confisqueren. Naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, wordt het 
voor illegale handelaren in dopinggeduide middelen hierdoor steeds min
der aantrekkelijk om te volharden in de illegale handel in dopinggeduide 
middelen. 

Slotbeschouwing 

Alhoewel deze bijlage geenszins meer pretendeert te zijn dan een handvat 
omtrent het wettelijke stramien met betrekking tot de illegale handel in 
dopinggeduide middelen, wil de auteur mede namens de onderzoekers 
hier toch enige beschouwende slotopmerkingen maken. 

Allereerst zouden zij zich willen aansluiten bij de woorden van de heer 
drs. P.H. Vree (hoofdinspecteur voor de Farmacie en Medische Technologie 
van de Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg) die aan het einde van 
zijn voordracht tijdens de landelijke studiedag "Doping voor de vorm .. 
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een gezondheidsprobleem?" in november 1995 reeds opmerkte dat de hui
dige wetgeving voor de normale gezondheidszorg is bedoeld en vanuit die 
optiek is neergezet. De Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is onge
schikt voor controle op doping. Zij is gericht op geneeskundige toepassin
gen en niet op doping- en genotmiddelen. De bestrijding van de illegale 
handel in dopinggeduide middelen is een deel van het vervolgingsbeleid 
dat geactualiseerd dient te worden en een andere prioriteit moet krijgen 
wil ook het dopingbeleid op dit gebied slagen. 

Tegelijkertijd wordt de mening van de heer prof.mr. H.T. van Staveren 
(bijzonder hoogleraar Sport en Recht) gedeeld dat het bijzonder treurig 
zal zijn wanneer de Nederlandse Overheid besluit specifieke dopingwetge
ving te gaan ontwikkelen waarin het begrip sport zal worden getracht te 
definiëren en dat dan vervolgens kan leiden tot buiten proportionele 
maatregelen. 

Het huidige wettelijke kader rond de illegale handel in dopinggeduide 
middelen met zijn praktische beperkingen, tezamen met de opmerkingen 
c.q. meningen van de heren Vree en Van Staveren in beschouwing 
nemende, dient naar mening van de onderzoekers en de auteur te worden 
geconcludeerd dat, voor wat betreft de bestrijding van de illegale handel 
in dopinggeduide middelen, het voorstel om de Wet op de Geneesmidde
lenvoorziening onder te brengen in het raamwerk van de Wet op de Eco
nomische delicten, steun verdient. 
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Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) stelt zich 
ten doel een coördinerende en voorlichtende functie betreffende doping
vraagstukken in de sport in de meest brede zin te vervullen. Het N eCeDo 
denkt deze doelstelling te verwezenlijken door: 

• het geven van voorlichting en advies

• het uitvoeren van onderzoek en verzamelen van documentatie

• het uitvoeren en coördineren van dopingcontroles

• het bevorderen van de ontwikkeling van gedragsregels, dopingreglementen

en uniforme sancties

• het geven van juridische bijstand.
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EEN VERKENNEND ONDE:R.ZOEK NAAR DE HANDEL fN DOPINGGE

DUIDE MIDDELEN IN NEDERLAND 

Op verzoek van d&mlh�r-van Volksgezondheid. welzijn en Sport ve.ft'ichtte het 

Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken 0-C.Do) een onderzoek naar de 

gebruikers van, en handelaren in, dopinggeduide middelen. Dit onderzoek wijst uit, dat 

er aanwijzingen zijn dat het gebruik van doping niet langer 'slechts een smet op de 

sport' Is, maar zich aan het ontwikkelen Is tot een maatschappelijk probleem. Het 

gebruik van doping wordt niet langer uitsluitend aangetroffen bij topsporters en ellte

bodybuilders, maar heeft zich inmiddels uitgebreid naar tienduizenden pretentieloze 

sportérs in sportscholen en fitnesscentra, en mensen die langs chemische weg hun over

gewicht te lijf gaan.

Preparaten als denbuterol, afslankmiddelen op amfetamine-basis, anti-oestrogenen, 

groeihonnoon en natuurlijk anabole steroïden bereiken de consumenten vla een fijn 

vertákt netwerk. Grote handelaren betrekken de middelen van buitenlandse apotheken, 

farmaceutische groothandels of producenten - of van Internationale criminele organisa

ties. In dit r'f)port wordt beschrevera, hoe dit netwerk opereert. en welke ontwikkelin

gen er zich in voordoen. Beschreven wordt bijvoorbeeld, hoe de authentieke middelen, 

afkomstig van gevestigde, farmaceutische producenten, geleklelljk van de dopingmarkt 

zijn vel'.dwenen en plaats11ebben gemaakt voor preparaten, die in illegale laboratoria 
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