Alles over Antidoping en haar nieuwe
wetgeving
Het NADO kan altijd onverwachts een dopingcontrole uitvoeren op
elk van onze wedstrijden. Op internationale wedstrijden moet er
een dopingcontrole worden uitgevoerd indien je Europese en/of
Wereldrecords wil laten erkennen.
Wie kan onderworpen worden aan een
dopingtest?
Elke sporter, van eender welke nationaliteit, kan worden opgeroepen.
Na de wedstrijd krijgt de sporter van iemand van het controleteam
(controlearts of chaperon) een oproeping voor de dopingcontrole. Deze
oproeping is een formulier dat ingevuld wordt door de controlearts.
Hoe gebeurt een oproeping?
Deze oproeping vermeldt minstens:
•• de voor- en achternaam van de opgeroepen sporter
•• het type van test (urine en/of bloed)
•• de datum
•• de plaats van het dopingcontrolestation
•• het tijdstip van afgifte
•• het uur waarop de sporter zich uiterlijk in het
dopingcontrolestation moet aanmelden
•• de naam van de oproeper
•• de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens van de
sporter zullen worden verwerkt
De oproeping wordt door de oproeper en de sporter ondertekend. De
sporter bevestigt hiermee zich ten laatste op het aangegeven uur te
melden aan het dopingcontrolestation.
Doping: hoe voorkomen en wat zijn de sancties?
Het internationale en Vlaamse antidopingbeleid is altijd een
tweesporenbeleid geweest, dat gebaseerd is op enerzijds preventie en
anderzijds het treffen van disciplinaire maatregelen tegen sporters en
begeleiders die de antidopingreglementering overtreden. In 2015 wordt
door WADA en NADO Vlaanderen verder gewerkt op deze beide sporen.
De algemene principes rond preventie en disciplinaire sancties vind
je op de website van Gezond Sporten (www.gezondsporten.be). Ook
de nieuwe lijst van verboden stoffen, die geldig is sinds 1 januari 2015,
is al beschikbaar.
Vernieuwde antidopingregelgeving
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wereldantidoping-Code van kracht.
Dit betekent dat ook de Vlaamse antidopingregelgeving moet
aangepast worden aan deze nieuwe WADA-Code. Deze gewijzigde
Vlaamse antidopingregelgeving is van kracht vanaf 31 maart 2015 en
zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging. De
drie belangrijkste veranderingen in de wetgeving worden hieronder
besproken.
1 Het bepalen van de elitesporter
In België zijn er vier NADO’s (één per Gemeenschap en één voor
Brussel), maar wat nationaal niveau betreft, hanteren allen dezelfde

definitie. In Vlaanderen is deze definitie opgenomen in artikel 2, 19°
van het antidopingdecreet.
Voor RedFed worden alle leden van de nationale elitekern
beschouwd als elitesporter. Hun gegevens worden ook doorgegeven
aan NADO Vlaanderen. De andere sporters worden beschouwd als
niet-elitesporters.
2 Tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders
De federaties zijn verantwoordelijk voor de vervolging en disciplinaire
bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door de elitesporters die
bij hen aangesloten zijn of die bij hen aangesloten waren op het
ogenblik van de overtreding. De federaties zijn daarnaast bevoegd
voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken
gepleegd door begeleiders die lid zijn, een contractuele band
hebben of een contractuele band hebben met een sporter die lid is
van de federatie.
Om te voldoen aan de nieuwe regels heeft RedFed een tuchtreglement
opgesteld en zal het zich aansluiten bij het Vlaams Doping Tribunaal
(www.dopingtribunaal.be) dat toelaat in hun naam en voor hun
rekening op te treden bij vermoedelijke dopingpraktijken van een
elitesporter of begeleider.
3 Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (of TTN)
Als je sport én om medische redenen een geneesmiddel moet
gebruiken, moet je opletten! Sommige geneesmiddelen bevatten
immers stoffen die op de dopinglijst staan en die aanleiding
kunnen geven tot een positieve dopingtest. Als elitesporter
(ook minderjarigen) ben je verplicht om een TTN aan te vragen.
Pas wanneer men de toestemming ontvangen heeft, mag
men het geneesmiddel met de verboden stof(fen) gebruiken.
Niet-elitesporters moeten het gebruik van de verboden stof
tijdens de dopingcontrole aan de controlearts melden en op
het dopingcontroleformulier laten noteren. Minderjarige nietelitesporters moeten geen TTN aanvragen. Het volstaat dat zij bij
een dopingcontrole een medisch attest voor het gebruik van het
geneesmiddel tonen aan de controlearts.
Hoe een TTN aanvragen?
1 Surf naar www.dopinglijn.be en ga na via “lijst geneesmiddelen” of
je geneesmiddel een verboden stof bevat.
2 Als het gaat om een geneesmiddel met een verboden stof, vraag
dan eerst naar andere mogelijke behandelingen. Als er geen
therapeutisch alternatief bestaat, vraag dan een TTN aan:
•• vóór gebruik en eventuele controle: alleen dan ben je
100% zeker dat het gebruik geen dopingpraktijk vormt
•• na gebruik en na een dopingcontrole: je moet de beslissing
van de commissie van onafhankelijke artsen afwachten (als je
geen toestemming krijgt, heb je een dopingpraktijk begaan)
3 Vul samen met je arts het aanvraagformulier correct en volledig in
en bezorg het samen met alle relevante medische informatie.
4 Wacht de beslissing van de TTN-commissie af.
5 Als je een toestemming hebt gekregen, heb je altijd je TTN op zak
om ze bij een dopingcontrole te tonen aan de controlearts.
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