
www.antidoping.vlaanderen

Als u nog vragen hebt, of folders of affiches wilt bestellen, 
stuur dan een mailtje naar info@nado.vlaanderen. 

Meer informatie over dopingbestrijding en -preventie vindt u op

Met deze lesfiche wil NADO Vlaanderen het thema ‘doping’ be-
spreekbaar maken bij schoolgaande jongeren. De fiche bevat vra-
gen die u aan uw leerlingen kunt voorleggen. Het gaat om open 
vragen waarop soms meer dan één antwoord mogelijk is. Het is 
niet de bedoeling om louter medische of juridische informatie te 
geven. Het doel van deze fiche is de dopingproblematiek onder de 
aandacht te brengen en de leerlingen even te laten stilstaan bij 
het waarom van dopingcontroles.

ZEG NEEN TEGEN DOPING



1. Wat is doping?
Doping is de verzamelnaam voor verboden stoffen en 
methoden die sporters helpen om hun trainings- en 
sportresultaten te verbeteren.

Voorbeelden van verboden stoffen:
 • spierversterkende middelen (steroïden)
 • opwekkende middelen
 • hormonen (groeihormoon, epo)
 • vochtafdrijvende middelen
 • verdovende middelen
 • cannabis

Ook cannabis hoort thuis in het rijtje! In de sport 
bestaat er geen gedoogbeleid voor cannabis. Spo-
ren van cannabis blijven bovendien heel lang in het 
lichaam, zodat je enkele weken na het roken van 
een joint nog altijd positief kunt testen op doping.

Voorbeelden van verboden methoden:
 • bloedtransfusies
 • genetische doping

Onder dopingpraktijk wordt ook gerekend:
 • weigeren om een dopingcontrole te ondergaan
 • proberen om tijdens een dopingcontrole te knoeien
 • verboden stoffen of methoden bezitten, 
 verhandelen of toedienen

2. Waarom sport je?
Je kunt veel redenen hebben om een sport te beoefenen:
 • voor het plezier
 • voor je gezondheid
 • om er goed (gespierder, slanker) uit te zien
 • om je talenten te ontwikkelen
 • om bij je vrienden te zijn
 • om te winnen ...

3. Waarom zou je vals spelen?
Je kunt veel redenen hebben om vals te spelen:
 • uit de drang om te winnen: 
    je kunt niet tegen je verlies
 • voor het geld, een prijs, het eergevoel
 • onder druk van je omgeving
 • om sneller te genezen of te herstellen van een     
    blessure ...

4. Waarom is doping verboden?
Doping gebruiken is vals spelen of bedriegen:
 • Sporters die doping gebruiken hebben een 
    oneerlijk voordeel tegenover cleane sporters.
 • Doping beschadigt het imago van de sport.

Verboden stoffen kunnen gevaarlijke bijwerkingen 
hebben:
 • Ze brengen onherstelbare schade toe aan de 
    gezondheid van de sporter.
 • Sommige dopingproducten zijn verboden drugs: 
 ze zijn dus bij wet verboden.
 • Ze kunnen verslavend zijn.
 • Sporters die doping gebruiken kunnen een gevaar  
 zijn voor anderen, bijvoorbeeld door een verhoogde  
 agressiviteit.

Sporters van om het even welk niveau moeten de kans 
krijgen om zich te meten met anderen zonder de druk 
te voelen om vals te spelen of hun gezondheid op het 
spel te zetten.



5. Mogen sporters dan geen 
geneesmiddelen nemen als ze 
ziek zijn?
Als sporter mag je alleen geneesmiddelen nemen die 
voorgeschreven zijn door een dokter die weet dat je 
sport. Voor zover dat mogelijk is, schrijft de dokter je 
een middel voor dat geen verboden stof bevat. Als je 
toch een verboden stof moet nemen, beschik je min-
stens over een doktersattest (als medisch bewijs), dat 
je tijdens een dopingcontrole aan de controlearts toont. 
Zodra je meerderjarig bent, gelden andere regels. Meer 
informatie daarover vind je in de rubriek ‘TTN’ (toe-
stemming wegens therapeutische noodzaak) op www.
antidoping.vlaanderen.

6. Zijn voedingssupplementen 
ook doping?
Voedingssupplementen zijn allerlei soorten vitamines, 
mineralen, kruiden, aminozuren, creatine …

Je kunt ze kopen in een apotheek, supermarkt, sport-
winkel, sportcentrum, via internet …

In sommige voedingssupplementen zitten – bedoeld of 
toevallig – verboden stoffen. Soms worden die stoffen 
niet op het etiket van het voedingssuplement vermeld 
zodat je niet weet dat je een verboden stof inneemt. 

Bovendien zijn advertenties voor voedingssupplemen-
ten vaak misleidend: ze beloven allerlei effecten die niet 
wetenschappelijk bewezen zijn.

Als sporter ben je zelf verantwoordelijk voor wat er 
in je lichaam zit. Ook als je zonder het te weten iets 
inneemt, wordt dat als doping beschouwd!

7. Wat is fair play in de sport?

Fair play betekent letterlijk ‘eerlijk spel’. In de 
sport betekent dat:
 • eerlijkheid
 • waardigheid
 • respect
 • teamgeest
 • toewijding
 • solidariteit
 • moed

Hoe zou sport eruitzien zonder fair play?
Wat als sporters geen respect zouden hebben voor 
zichzelf, voor de anderen (ploeggenoten, tegenspelers, 
scheidsrechters …), of voor hun omgeving (het veld, de 
infrastructuur ...)?

Of als er in de sport geen regels zouden zijn of niemand 
zich eraan zou houden? Wat als deelnemers niet kunnen 
omgaan met verlies of winst?

Als je niet gewoon kunt genieten van sporten?

8. Waarom zijn dopingcontroles 
nodig?

 • Om de fair play in de sport te bewaken.
 • Om de gezondheid van de sporters te beschermen.
 • Om bedriegers te ontmaskeren.



9. Hoe verloopt een dopingcon-
trole?
Een dopingcontrole kan op elk ogenblik gebeuren, zowel 
binnen als buiten wedstrijdverband: na een wedstrijd, op 
training, bij de sporter thuis, in het hotel waar de ploeg 
verblijft … Topsporters moeten daarom zelfs hun verblijfs-
gegevens, de zogenaamde whereabouts, doorgeven.

Dopingcontroles worden uitgevoerd door erkende do-
pingcontroleartsen, die soms bijgestaan worden door 
assistenten, de chaperons. Meestal bestaat een doping-
controle uit een urinetest, soms ook een bloedtest.

Ook minderjarigen kunnen gecontroleerd worden. De kans 
wordt wel groter naarmate je op een hoger niveau sport.

10. Welke straf riskeren doping-
overtreders?
Wie betrapt wordt op doping, krijgt een verbod om te 
sporten. Dat verbod geldt voor alle sporten, dus niet al-
leen voor de sporttak waarin je op doping werd betrapt! 
Je kunt daarnaast ook een geldboete krijgen. 

Dopingovertreders hebben veel te verliezen: ze riskeren 
een slechte naam en lopen reputatieschade op, ze ver-
liezen aanzien en respect, hun supporters en sponsors 
kunnen afhaken, hun club lijdt imagoschade …

Meer informatie over dopingbestrijding en -preventie vindt u op www.antidoping.vlaanderen

Hebt u nog vragen? Stel ze via info@nado.vlaanderen.

U wilt informatiemateriaal (folders, affiches …) bestellen? Mail naar info@nado.vlaanderen.

Contactgegevens NADO Vlaanderen:
NADO Vlaanderen

Arenbergstraat 9

1000 BRUSSEL

T 02 553 35 37

E info@nado.vlaanderen


