
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 3
van BERT MOYAERS
datum: 26 september 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Recreatief dopinggebruik  -  Maatregelen

In de plenaire vergadering van woensdag 5 juli 2017 werd de aandacht van de minister 
nogmaals op de problematiek rond recreatief dopinggebruik gevestigd. Naast het feit dat 
er - ondanks gerichte controles in samenwerking met politie en gerecht - in zogenaamde 
‘verdachte’ fitnesscentra nog steeds geregeld anabole steroïden worden gevonden, 
bekommerden we ons in deze zitting vooral om de enorme negatieve impact van het 
gebruik van doping op lichaam en geest.

De minister gaf aan te willen blijven inzetten op gerichte controles en sensibilisering, en 
beloofde ook - in overleg met de bevoegde collega’s - de nodige initiatieven hieromtrent. 
Daarbij verwees hij ook naar de Scandinavische landen die op dat vlak een voorloper 
zijn.

1. Heeft de minister sinds die plenaire vergadering al contact gehad met zijn bevoegde 
collega’s? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan? Zo neen, wanneer is een overleg 
gepland?

2. Heeft de minister al zicht op welke bijkomende initiatieven hij wenst te nemen rond 
deze problematiek?

3. De minister gaf aan dat zowel Vlaanderen als de Scandinavische landen een 
voortrekkersrol vervullen op vlak van sensibilisering. 

Is er in die optiek ook al over nagedacht om, net zoals in Scandinavië, specifieke en 
gespecialiseerde centra op te richten die zich echt op de verslavingsproblematiek ten 
gevolge van die anabolen toeleggen? Zo neen, waarom niet?
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1. Zoals aangegeven, nodigde ik de federaal en Vlaams bevoegde collega’s voor 
Volksgezondheid en Welzijn uit voor een overleg omtrent deze thematiek. Een eerste 
overlegvergadering met de bevoegde kabinetten en NADO Vlaanderen vond plaats op 
7 september 2017. Daarbij werd afgesproken met alle betrokken actoren naar een 
integrale aanpak van het gebruik van anabolen toe te werken. Het anabolengebruik 
betreft immers een problematiek die de sport en het antidopingbeleid overstijgt en 
een ruimere maatschappelijke- en volksgezondheidsproblematiek betreft. Er werd 
vooropgesteld om binnen de Algemene Cel Drugsbeleid, waar ook mijn kabinet en 
NADO Vlaanderen aan participeren, onderzoek naar prevalentie en mogelijke 
preventieve en curatieve maatregelen te verrichten. 

2. Naast bovenstaand initiatief, zal NADO Vlaanderen verder inzetten op het uitvoeren 
van controles in de fitness-sector en het preventief beleid binnen de fitness-sector in 
samenspraak met DFO, zoals vermeld in de vorige antwoorden op de parlementaire 
vragen terzake.

3. De verslavingsproblematiek behoort in Vlaanderen tot het takenpakket van de VAD, 
het expertisecentrum voor alcohol- en drugsproblematiek, die inzetten op zowel 
preventie als hulpverlening bij slachtoffers van een alcoholverslaving of van een 
verslaving aan gokken, drugs en aanverwante medicatie (zoals anabolica). Dit valt 
onder de bevoegdheid van collega minister Jo Vandeurzen. Zoals reeds aangegeven 
onder antwoord 1 worden mogelijke acties voorbereid. NADO Vlaanderen heeft 
contact voorzien met enkele regionale centra voor een kennisuitwisseling aangaande 
de problematiek.


