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Fitnesscentra  -  Controle op verboden middelen

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 760 van 14 augustus 2017 over de controle op 
het gebruik van verboden middelen in fitnesscentra.

Uit de cijfers van de minister bleek dat er in 2016 drastisch minder werd gecontroleerd in 
vergelijking met de voorgaande jaren. In 2016 gaat het om amper 24 gecontroleerde 
sporters van wie er 5 effectief werden betrapt op gebruik van verboden middelen. Ruim 
één op de vijf gecontroleerden werd dus betrapt op gebruik van verboden middelen. 
Andere jaren klom dat percentage zelfs tot 38%, afhankelijk van waar precies 
gecontroleerd werd. Dat ging dan om 46 dopingpraktijken op een aantal van 122 
gecontroleerden.
 
De cijfers aangaande controles op verboden middelen in fitnesscentra van 2016 staan in 
schril contrast tot de voorgaande jaren. Het aantal gecontroleerden daalde van 136 in 
2015 naar amper 24 in 2016. 

1.

a) Vanwaar die grote daling in het aantal gecontroleerden in 2016: van 150 
gecontroleerden in 2013, 136 gecontroleerden in 2015 naar nog slechts 24 
gecontroleerden in 2016?

b) Is het de bedoeling het aantal controles opnieuw op te drijven de komende 
jaren?

2. In 2016, het jaar waar zo weinig fitness-sporters gecontroleerd werden, werd toch 
nog steeds haast één op de vijf betrapt op gebruik van anabole steroïden.

Wat acht de minister nodig om het gebruik in te perken?

3. Op basis van welke criteria wordt het te controleren adres geselecteerd? 

4. Wat is het resultaat van de overlegvergadering met de federaal en Vlaams bevoegde 
kabinetten van Volksgezondheid en Welzijn over een integrale aanpak?
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1. Vooreerst wens ik aan te geven dat NADO Vlaanderen op basis van zijn 
spreidingsplan zelf bepaalt welke controles uitgevoerd worden. 
a. NADO Vlaanderen geeft aan dat de sterke daling van het aantal controles in de 
fitness in 2016 te wijten is aan 2 oorzaken: enerzijds een gewijzigde prioritaire 
taakstelling van het politiekorps ten gevolge de terreuraanslagen en anderzijds het 
groter aantal controles bij eliteatleten in het licht van de zomerspelen te Rio zoals 
gevraagd door het WADA en de Internationale sportwereld.
b. NADO Vlaanderen heeft de bedoeling om het aantal dopingcontroles in de fitness-
sector te handhaven zoals in de voorgaande jaren, voor zover dit binnen de 
activiteiten van de politie, die assisteren bij de controles, mogelijk is.

2. Een combinatie van een nog betere preventieve aanpak binnen de sector met vooral 
een ruimere bewustwording van de maatschappelijke context van het gebruik van 
anabole middelen. Anabole middelen worden immers meer en meer gebruikt om 
andere redenen dan het verbeteren van de sportieve prestatie en dus is de 
bestrijding van het gebruik van anabolen en aanverwante middelen niet alleen de 
zaak van NADO Vlaanderen en de sportsector.

3. De controles in de fitnesscentra zijn nagenoeg steeds doelgerichte controles in 
overleg met de politie en/of het parket. Ze zijn hoofdzakelijk het gevolg van ‘tips’, 
zowel binnen gekomen bij NADO Vlaanderen als bij het parket of de politie. De 
uitvoering gebeurt steeds in onderling overleg en na het aftoetsen van de relevantie 
van de tipgeving. 

4. Overleg tussen de betrokken kabinetten en vervolgens binnen de Algemene Cel 
Drugsbeleid vond plaats op 7 september, 9 oktober en 17 oktober. Er is 
vooropgesteld om het probleem beter in kaart te brengen en een, zij het beperkt 
wetenschappelijke studie te laten uitvoeren, onder coördinatie van de Algemene Cel 
Drugsbeleid en Belspo. De volgende vragen zullen worden voorgelegd:
 Wat is de omvang van het niet-medisch en illegaal gebruik van anabole 

steroïden en groeibevorderende producten in de maatschappij?
 Wat zijn de effecten van anabole steroïden en groeibevorderende producten op 

de lichamelijke en mentale gezondheid?
 Bij gebruikers van anabole steroïden en groeibevorderende producten (sporters, 

amateurs, niet-sporters, … ), wat is de motivatie voor het gebruik? 
 Met betrekking tot anabole steroïden en groeibevorderende producten, wat is de 

oorsprong van de gebruikte producten? (analyse op basis van bestaande 
materialen)

 Wat is het huidige zorgaanbod, inclusief lacunes, voor gebruikers van anabole 
steroïden en groeibevorderende producten?

 Wat zijn, binnen eenieders bevoegdheden, nuttige en efficiënte manieren om 
gebruikers en gezondheidswerkers te sensibiliseren rond deze thematiek met het 
oog op preventieve en curatieve maatregelen, en dit rekening houdend met de 
behoeften van de betrokken gezondheidswerkers? 


