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I. Vorming

1. Rechten en plichten sporters en begeleiders

2. Dopingpraktijken 

3. Verboden stoffen en methoden en de rol van 

voedingssupplementen

4. Geneesmiddelen en TTN

5. Dopingcontroleprocedure

6. Verblijfsgegevens

7. Gevolgen van dopingpraktijken



1. Sporters

• Kennis antidopingregels (dopingpraktijken, 

geneesmiddelen, verblijfsgegevens, sancties)

• Waarschuwen dokters en begeleiders

• Meewerken aan dopingcontrole

• Meewerken aan onderzoeken

• NADO, IF en federatie informeren over eventuele 

veroordelingen in laatste 10 jaar



2. Begeleiders

• Kennis antidopingregels (dopingpraktijken, 

geneesmiddelen, verblijfsgegevens, sancties)

• Sporter positief beïnvloeden inzake 

dopingpreventie

• Zelf geen doping nemen

• Meewerken aan onderzoeken

• NADO, IF en federatie informeren over eventuele 

veroordelingen in laatste 10 jaar



3. Dopingpraktijken

• Aanwezigheid, gebruik of poging tot gebruik

• Bezit

• Fraude of poging tot fraude bij controle

• Handel of poging tot handel

• Weigeren, niet opdagen of ontwijken controle

• Toedienen, stimuleren, meewerken, verbergen 

dopingpraktijk of overtreden sanctie

• Whereabouts

• Samenwerken met geschorste sporters of begeleiders



4. Verboden stoffen en methoden

5. Geneesmiddelen en TTN

6. Risico van voedingssupplementen

7. Dopingcontrole

• wanneer controle, coördinatie en aanvraag

• verloop controle

• verplichting onder toezicht te blijven

• invullen dopingcontroleformulier

8. Verblijfsgegevens: inhoud en opvolging

9. Gevolgen van dopingpraktijken



II. Samenwerking met NADO Vlaanderen

• Melden disciplinaire uitspraken

• Melden wedstrijden

• Registreren deelnemersgegevens 

• Dopingcontrolelokaal voorzien

• Identificatie elitesporters

• Helpen bij verzamelen verblijfsgegevens

• Meewerken aan opsporen dopingpraktijken

• Verslag uitbrengen over interne dopingpreventie



III. Reglementen

• Tuchtreglement voor elitesporters en 

begeleiders

• Eigen Dopingtribunaal oprichten of 

lastgeving VDT

• Andere

– Diskwalificatie en financiële steun

– Verbieden gedopeerde begeleiders

– Melden begeleider?



IV. Toezicht

• Nationaal en internationaal uitgesproken 

sancties opvolgen

• Informeren clubs en organisatoren

• Afdwingen deelnameverbod

• Melden inbreuken



V. Dopingpreventieverantwoordelijke

• Aanspreekpunt

• Contactpersoon

• Coördinator

• Inlichten NADO Vlaanderen



Vragen?

www.dopinglijn.be

dopinglijn@vlaanderen.be

Regelgeving: yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be

Verblijfsgegevens: elitesporter@vlaanderen.be

Controles: hans.cooman@cjsm.vlaanderen.be

http://www.dopinglijn.be/
mailto:dopinglijn@vlaanderen.be
mailto:yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be
mailto:elitesporter@vlaanderen.be
mailto:hans.cooman@cjsm.vlaanderen.be


Dopingpreventie

Informatie

Communicatie

Educatie / Vormen

Jord Vandenhoudt

Beleidsmedewerker Sport



Dopingpreventie

• NADO Vlaanderen, sporters, begeleiders en sportverenigingen 

zetten zich in voor de preventie en de bestrijding van 

dopingpraktijken in de sport, met het oog op de uitbanning 

daarvan.

• Zorgen dat de ‘ziel/geest van de sport’ (spirit of sport) niet door 

doping wordt ondermijnd.

– Waarden zoals: ethiek, fair play en eerlijkheid, strijden met gelijke 

middelen, gezondheid, karakter en ontwikkeling, plezier, teamwerk, 

toewijding en betrokkenheid, respect voor regels en wetten, respect voor 

zichzelf en andere sporters, moed, verbondenheid en solidariteit…



Doelstelling dopingpreventie

• Het doel is het bewust of onbewust gebruik van verboden 

stoffen of methoden door sporters voorkomen.

• Het vastleggen, ontwikkelen en versterken van waarden, normen 

en gedragingen op het vlak van ethiek in de sport.

• Sporters en hun begeleidend personeel de relevante 

(technische)  kennis en het relevante gedrag op het vlak van 

antidoping bijbrengen. 



Dopingpreventie



Informeren en vormen van sporters en 

begeleiders 
Waarover?

• rechten en plichten inzake dopingbestrijding

• de dopingpraktijken

• de verboden stoffen en methoden en de risico’s van 

voedingssupplementen

• geneesmiddelen en TTN

• de dopingcontroleprocedure

• de medische, ethische, tuchtrechtelijke en sociale gevolgen van 

dopingpraktijken

• verblijfsgegevens (whereabouts) en de bescherming van 

persoonsgegevens



Doping?!?



Doelgroepen

• Sporters

– Niet enkel topsporters: alle ‘sporters’, ook breedtesporter (competitief –

recreant)

– Bijzondere aandacht voor de jonge sporter (via sportclub, school)

• Begeleiders

– Trainers, coaches

– Medische staf, artsen, apothekers, verzorgers,…

– Entourage

– Sportlesgevers 

• Sportorganisaties 

– Federaties, sportdiensten, clubs

– Sportevenementen

– Sportofficials, bestuur/management



Doelgroepen

• Onderwijs

– Leerkrachten lichamelijke opvoeding / SVS

– LO en sportopleidingen hoger onderwijs

– Topsportscholen, middelbare scholen, leerkrachten

• Ouders

• Media

• Fitness

– Uitbaters, begeleiders, fitnessers



Dopingpreventieplan

Dopingpreventieplan moet aan de doelgroep aangepast worden.

− Doelstellingen per doelgroep (korte, middellange, lange termijn)

− Curriculum (+gradaties binnen eenzelfde doelgroep)

− Timing, boodschap, acties, budget, partners, instrumenten, kanalen…

• Verschillende doelstellingen per doelgroep

• Binnen elke doelgroep nog gradaties

Doelstellingen per doelgroep



Curriculum
• Afhankelijk van de doelgroep of van niveau van sportbeoefening:

– bewust zijn van, kennis hebben over, kunnen toepassen van, zich gedragen 

naar… 

– Bijvoorbeeld inzake het aspect ‘dopingcontroles’:

Elitesporter
• Weet dat er zowel 

binnen als buiten 

competitie getest wordt.

• Kent de controle-

procedures voor bloed 

en urine en heeft 

ervaring met deze 

procedures (eventueel 

via gesimuleerde 

oefeningen).

Recreatieve sporter
• De sporter weet dat er 

dopingcontroles bestaan 

en dat hij/zij 

gecontroleerd kan 

worden.                                                                                                    

Ouders
• Ouders weten dat 

dopingcontroles 

bestaan en ze hun 

kind hierbij mogen 

begeleiden.



Voorbeeld curriculum UKAD



Preventieactiviteiten

• Preventie = handelen voordat het probleem ontstaat = voorkomen

van een probleem of gebeurtenis door een geheel van doelbewuste 

initiatieven die anticiperen op risicofactoren of ageren wanneer 

eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het 

ontstaan is.

• Via 3 manieren (ICE)

– Informatie

– Communicatie

– Educatie

*Een activiteit is vaak een mengeling van meerdere ICE principes



Preventie via informatie

• = Feiten die aangeleverd of aangeleerd worden, feitelijke kennis 

• = wat men moet weten

• Acties

– Website

– Folders en affiches

– Filmpjes / video

– Boekjes en brochures

– Digitale bronnen of smartphone applicaties (eenrichtingsverkeer)

– Statistieken 



Preventie via communicatie

• = tweerichtingsverkeer tussen een zender en ontvanger met als 

doel wederzijds begrip, de kennis van doelgroepen verder 

aanscherpen zodat ze meer bewust zijn van bepaalde kwesties

• = wat men moet begrijpen

• Acties

– Lezingen en presentaties

– Publieksactiviteiten 

– Bewustmakingscampagnes 

– Sociale Media

– Smartphone-applicatie (met communicatie-aspect)

– Webinar



Preventie via educatie
• = een proces om denken te katalyseren en gedrag te vormen door 

individuen in staat te stellen om de risico’s in te schatten van hun 

ideeën en de juiste beslissing te nemen op het juiste moment

• = wat men moet kunnen

– Mentaliteits- en gedragsverandering, waarden en normen

• = het bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en het 

organiseren van leerprocessen met het oog op het vermeerderen 

van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van 

meningen en opinies en het verhogen van bekwaamheden, voor 

zichzelf of voor anderen

• Acties

– Face to face workshops

– E-Learning

– Praktische sessies, clinics bv. simulatie dopingcontrole



Preventie actieplan

• inzet van informatieve, communicatieve en educatieve middelen 

om de doelstellingen te bereiken

• Gedeelde verantwoordelijkheid! Samenwerking tussen: 

– NADO Vlaanderen

– Sportfederaties en VSF

– Hoger onderwijs

– BVLO

– Fitness sector

– Sportartsen

– …

Samenwerking tussen sportfederaties onderling en open staan 

voor samenwerking met de andere stakeholders

Win-win situatie 



Kwaliteitsbeleid sportfederatie

• Reactiebeleid -> preventiebeleid -> kwaliteitsbeleid

– Niet enkel ‘brandjes blussen’ na een positief dopinggeval, maar werken aan 

een preventiebeleid, ingebed in een breder kwaliteitsbeleid van de 

federatie! 

– Missie – Visie – Beleidsplan 

– Antidoping -> ‘Gezond en ethisch sporten’

• Rol voor de dopingpreventieverantwoordelijke



31



Elitesporters

Dr. Hans Cooman

NADO Vlaanderen



Elitesporters: wie?
• Sporter die deelneemt aan wedstrijden op internationaal 

niveau, zoals bepaald door de internationale federatie, of 

op nationaal niveau, zoals bepaald door de NADO

– Internationaal niveau: bepaald door IF

– Nationaal niveau: 

• IF Code ondertekend, OS of PS of erkend door IOC 

of lid van SportAccord

– Neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden van 

hoog niveau

– Voornaamste bezoldigde activiteit in de hoogste categorie 

of hoogste competitiecategorie

– Laatste 12 maanden OS, PS, WK, EK geselecteerd of 

deelgenomen

– Ploegsport waarbij meerderheid der ploegen bestaat uit 

bovenstaande sporters



SportAccord

• Ook tal van niet-olympische sportfederaties:

Zie http://www.sportaccord.com/members/

http://www.sportaccord.com/members/






















Elitesporters: geregistreerde 

doelgroep

• Internationaal: verblijfsgegevens door IF 

verplicht

• Nationaal: verblijfsgegevens door NADO 

Vlaanderen verplicht (momenteel nog vnl

olympische disciplines + veldrijden en 

triatlon/duatlon



Elitesporter - breedtesporter

• Verblijfsgegevens (enkel geregistreerde 

doelgroepen)

• TTN proactief

• Disciplinaire afhandeling via federatie en 

TAS



TTN

Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak

Therapeutic Use Exemption (TUE)

Autorisation d’Usage Thérapeutique (AUT)



aanvraag

• Internationale elitesporter => IF

• Alle andere sporters => TTN-commissie 

Vlaanderen

• Opgelet! Beslissing Vlaanderen niet 

automatisch erkend door IF

• Opgelet! Grote internationale evenementen



TTN hoe?

• Alle elitesporters enkel proactief

• Breedtesporters ook mogelijk retroactief 

indien gebruik vermeld op 

dopingcontroleformulier

• Minderjarige breedtesporter: attest 

behandelend arts volstaat



TTN hoe?

• www.dopinglijn.be

• Formulier samen met arts invullen

• Aanvraag door 3 artsen TTN-commissie 

beoordeeld

• Indien weigering, mogelijkheid tot 

heroverweging => 3 andere artsen

http://www.dopinglijn.be/


Taken van de 

dopingpreventieverantwoordelijke in 

de sportfederatie

Geraldine Mattens

Algemeen en juridisch directeur 

Vlaamse Sportfederatie vzw



Dopingpreventieverantwoordelijke

• Focus op 

 proactieve rol sportfederatie in preventie en 

bestrijding dopingpraktijken 

 doorgedreven samenwerking tussen 

sportfederatie en NADO Vlaanderen 

Aanstelling verantwoordelijke in elke 

sportfederatie m.o.o. deze samenwerking 



Dopingpreventieverantwoordelijke

Rol dopingpreventieverantwoordelijke: 

 Grondige kennis geldende 

antidopingreglementering (internationaal, 

Vlaams, eigen reglementen federatie) 



Dopingpreventieverantwoordelijke

 Omzetten en coördineren van deze 

reglementering in de eigen federatie naar een 

effectief antidopingbeleid via gedragscodes, 

goede praktijken, … = Kwaliteitsbeleid

 Sporters, begeleiders, clubverantwoordelijken 

in kennis brengen van het antidopingbeleid en 

dit samen met hen op het terrein 

implementeren = Preventiebeleid



Dopingpreventieverantwoordelijke

 Eerste aanspreekpunt zijn voor atleten, 

begeleiders, clubs inzake antidopingbeleid = 

Kwaliteit + Preventie 

 Contactpunt zijn voor en samenwerken met 

NADO Vlaanderen inzake antidopingbeleid 

van de federatie = Kwaliteit + Preventie 



Dopingpreventieverantwoordelijke

 Contactpunt van de federatie / de disciplinaire 

organen zijn ingeval van een positief 

dopinggeval = Reactiebeleid 



Dopingpreventieverantwoordelijke

Rol dopingpreventieverantwoordelijke: 

= Proactief 

= Collaboratief (met NADO Vlaanderen) 

= Ondersteund door NADO Vlaanderen en de       

VSF 



Dopingpreventieverantwoordelijke

Een paar concrete afspraken: 

 Bepaal tegen eind maart wie deze rol opneemt 

in de federatie

 27 april 2015: eerste overlegmoment tussen 

verantwoordelijken, NADO en VSF om samen 

prioritaire actiepunten te bepalen 



Vlaams Doping Tribunaal 

(V.D.T.)

09/03/2015

Fernand Van Huyneghem

Voorzitter Vlaams Doping Tribunaal



• Oprichting: 10/09/2008

• Rechtsvorm: vzw / privaatrechtelijke organisatie

• Maatschappelijke zetel: Gent

• Contact:

Vlaams Doping Tribunaal vzw

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

info@dopingtribunaal.be - www.dopingtribunaal.be

Vlaams Doping Tribunaal (VDT)

mailto:info@dopingtribunaal.be
http://www.dopingtribunaal.be


• Doel: ondersteuning geven aan de aangesloten 

sportfederaties bij de organisatie van de disciplinaire 

procedures betreffende dopingpraktijken gepleegd door 

elitesporters en alle begeleiders in de zin van de Vlaamse 

Antidopingregelgeving

• Raad van Bestuur:

- max. 7 bestuurders

- duur mandaat: 4 jaar

• Leden: momenteel 37 sportfederaties

Vlaams Doping Tribunaal (VDT)



• Oprichten Disciplinaire Commissie

• Benoemen van de commissieleden

• Opmaken van een procedurereglement inzake 

afhandeling

• Opmaken van een lastgevingsovereenkomst tussen VDT 

en sportfederaties

• Permanente actualisatie website VDT(www.dopingtribunaal.be)

• Participeren aan werk/overlegvergaderingen met 

Vlaams Parlement/Minister/Kabinet/NADO 

Vlaanderen/VSF,…

Activiteiten

http://www.dopingtribunaal.be


Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders DCEB

• Is een onafhankelijke en onpartijdige instantie met 2

vaste kamers

• Bestaat uit deskundige personen

(magistraten/advocaten/juristen/artsen/procureur/

griffiers)

• Commissieleden worden benoemd door de Raad van

Bestuur voor een termijn van 5 jaar

• Zetelt in eerste aanleg / beroep bij TAS

Disciplinair orgaan



• Dopingzaak

- verzonden door NADO Vlaanderen aan de Federatie

- opdracht door Federatie aan VDT

- berechting door DCEB (3 rechters)  
(voorzitter-magistraat/advocaat of jurist/sportarts) daarnaast ook aanwezig: een procureur + griffie

• Openbare zitting

• Gebeurt via een systeem van lastgeving

• Op basis van een Procedurereglement

• Conform het intern tuchtreglement van de betrokken 

sportfederatie

• Disciplinaire maatregelen in overeenstemming met de 

bepalingen van de WADA code

Disciplinaire afhandeling



• Voor het Vlaams Doping Tribunaal (VDT)

- Aanpassen statuten en huishoudelijk reglement

- Aanpassen procedurereglement

- Aanpassen lastgevingsovereenkomst met de federaties

- Uitbreiding van de DCE naar DCE(B)

- Nieuw: behandeling van de ‘voorlopige hoorzitting’ van de 

elitesporters (Kamer met 1 rechter, griffier en procureur)

Gevolgen Vlaams Antidopingdecreet 25/05/2012
(gewijzigd bij decreet van 19/12/2014)



• Voor de aangesloten federaties:
aangesloten = elke sportfederatie die over rechtspersoonlijkheid

beschikt en waarvan de internationale federatie bij dewelke ze aangesloten 

is, de WADA-code heeft ondertekend

- Opmaken van een nieuw intern tuchtreglement conform 

deVlaamse antidopingregelgeving en WADA

- Laten goedkeuren door bevoegde orgaan

(RvB of AV van de federatie)

- Nieuwe lastgevingsovereenkomst met VDT ondertekenen

Gevolgen Vlaams Antidopingdecreet 25/05/2012
(gewijzigd bij decreet van 19/12/2014)
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