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Dopingvrije voedingssupplementen in de 
sportwereld
J. van Elderen

Het gebruik van voedingssupplementen is wijd verspreid in de sport. Zowel in de topsport alsook recrea-

tief. Voor topsporters is het essentieel om de zekerheid te hebben dat producten vrij zijn van doping. Pro-

ducten die vervuild zijn met doping kunnen namelijk leiden tot een onbedoelde positieve dopingcontro-

le. Het Nederlands Zekerheidssysteem voor Voedingssupplementen in de Topsport (NZVT) biedt sporters 

de grootst mogelijke zekerheid van dopingvrije producten. De NPN vervult hierbij een faciliterende rol.

wAt is het nederlAnds zekerheidssysteem voor 
voedingssupplementen in de topsport?
Het NZVT is een uniek systeem dat voedingssupple-
menten volgens bijzondere productie- en kwaliteitseisen 
controleert om het risico op een positieve dopingcontrole 
te minimaliseren. Met NZVT zijn sporters zeker van een 
dopingvrij product. Het systeem is gezamenlijk opgezet 
door brancheorganisatie Natuur- & gezondheidsProduc-
ten Nederland (NPN), NOC*NSF en de Dopingautori-
teit. De NPN is de branchevereniging voor producenten, 
groothandelaars, importeurs en distributeurs van gezond-
heidsproducten zoals voedingssupplementen, vitamine- 
en kruidenpreparaten en natuurproducten. 

supplementengebruik onder sporters

Veel (top)sporters vullen hun voeding aan met supple-
menten. Van de Nederlandse deelnemers aan de Olym-
pische Spelen in 2002 nam 83% een voedingssupple-
ment [1]. Onder fitnessbeoefenaars is een gebruik van 
vitamines en mineralen van 43% gemeten [2]. Produc-
ten die veel gebruikt worden zijn creatine, carbonaat, 
coffeïne, eiwitpreparaten en energiedranken, dorstles-
sers maar ook meer algemene producten zoals multivi-
taminen, vitamine C, anti-oxidanten en probiotica.

problemen met supplementen en dopingtest
In het verleden hebben zich diverse problemen voorge-
daan waarbij voedingssupplementen in verband werden 
gebracht met een positieve dopinguitslag. Zo werden 
voedingssupplementen in een kwaad daglicht gesteld toen 
de voetballers Jaap Stam, Frank de Boer en Edgar Davids 
betrapt werden op een verhoogd nandrolongehalte in hun 
bloed. Om problemen in de toekomst te voorkomen is 
NZVT opgezet dat zekerheid biedt aan sporters die sup-
plementen gebruiken.

Helaas is het probleem van met doping vervuilde supple-
menten nog steeds actueel. Het is bekend dat via internet 
en vanuit de Verenigde Staten soms producten worden 
aangeboden als voedingssupplement, die in het algemeen 
zijn toegestaan, maar voor sport zijn verboden omdat zij 
dopinggeduide stoffen bevatten.

hoe werkt nzvt
Fabrikanten kunnen hun voedingssupplement of sport-
drank per productiepartij, ook wel batch genoemd, laten 
testen. De NPN speelt hierbij een faciliterende rol. Door 
deze batch-gewijze controle kan met de meeste zeker-
heid worden gezegd dat een product dopingvrij is. Voor 
deze test zijn ruim 20 dopinggeduide stoffen geselecteerd, 
waaronder hormoonachtige substanties en stimulantia als 
Ephedra en amfetaminen. Deze stoffen zijn geselecteerd 
omdat hiervan bekend is dat zij in voedingssupplementen 
kunnen voorkomen. Daarnaast treffen bedrijven extra 
voorzorgsmaatregelen boven op hun bestaande kwa-
liteitssysteem. De eisen die aan een dergelijk voedings-
supplement gesteld worden, gaan verder dan die van de 
Warenwet. Elk onschuldig spoortje van een verdachte 
stof kan immers voor een topsporter al voor een positieve 
dopinguitslag zorgen terwijl dit voor de gezondheid en 
dus warenwettelijk geen probleem is. Het RIKILT voert 
nog eens een steekproefsgewijze borging uit van het 
NZVT-systeem. Dit is een soort doublecheck.

communicAtie nAAr sporter
Producten die voldoen aan de norm krijgen een plaats op 
de website www.antidoping.nl/nzvt, met vermelding van 
de geteste batch en contactgegevens. Op die manier kan 
de sporter op eenvoudige wijze beschikken over speciaal 
gecontroleerde supplementen. De Dopingautoriteit en 
NOC*NSF promoten de website onder sporters en ver-
goeden NZVT-goedgekeurde supplementen aan topspor-
ters. Aanvullend is het voor bedrijven mogelijk om – on-
der bepaalde voorwaarden – het NZVT-logo op het etiket 
te plaatsen om zo direct in het winkelschap aan sporters 
te communiceren dat het product op doping getest is.

resultAten nzvt
In de periode 2003-2009 zijn er 471 product-batch com-
binaties getest [3]. Via de website wordt een diversiteit 
aan producten aangeboden. Zowel typische sportpro-
ducten als energiedranken, eiwitpreparaten en creatine, 
alsook meer gangbare producten zoals multivitaminen, 
anti-oxidanten, co-enzym Q10 en kauwgom. 
In toenemende mate zien we dat sporters verlangen dat 
hun sportproducten getest zijn. Dat is een goede ontwik-
keling. Tegelijkertijd neemt bij sporters de vraag naar spe-
cifieke producten toe. Als organisatie kijken we hoe we 
vraag en aanbod meer op elkaar af kunnen stemmen en 
werken zo aan verdere optimalisatie van dit systeem.
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voor meer informAtie:
• over NZVT-geteste producten: www.antidoping.nl/

nzvt.
• over deelname, kunt u contact opnemen met NPN via

info@npninfo.nl of 033 2456001.
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