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Olympische atleten  -  Dopingcontrole

Het hoofd van DoCoLab (doping control laboratory), verbonden aan UGent, stelde aan de 
vooravond van de Olympische Winterspelen dat er wereldwijd nog te weinig controle op 
doping is. Van alle atleten die aan de Olympische Spelen in Rio deelnamen, waren er 
twee op de drie olympiërs die nog nooit een dopingcontrole in hun leven hadden 
ondergaan. 

Hij haalde hierbij aan dat het niet gaat over voetballers uit tweede provinciale, waar het 
normaal is dat er niet op regelmatige basis gecontroleerd wordt. Maar hier gaat het over 
absolute wereldtop op een topevenement.

Het aantal dopingcontroles verschilt volgens hem ook sterk per land en per sport. 
Vlaamse elite-atleten worden bijvoorbeeld meermaals in hun leven getest.

De minister behartigt de belangen van de Europese Unie in het World Anti-Doping 
Agency (WADA). 

1. Kan de minister de cijfers die het hoofd van DoCoLab aanhaalde, enigszins 
bevestigen? Zijn de verschillen per land effectief zo groot en in welke mate kan dit 
effect hebben op evenementen waar de wereldtop aan deelneemt? 

2. Is dit reeds ter sprake gekomen bij WADA?

Zo ja, plant men hierover actie te nemen of doet men dit reeds? Zo nee, is de 
minister van plan dit ter sprake te brengen?
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1. De cijfers die door Peter Van Eenoo enkele weken geleden werden aangehaald, werden 
hem aangereikt vanuit de medische commissie van het IOC maar verdienen enige 
nuance. Inzage in de cijfers ter beschikking gesteld door WADA leren ons dat van de 
11470 atleten present in Rio ‘slechts’ 4125 atleten geen voorafgaandelijke 
dopingcontrole ondergingen in het voorjaar van 2016. 1913 daarvan waren actief in 
de 10 zogenaamd hoge risico sporttakken.

Doordat op de OS heel wat atleten deelnemen uit zogenaamd kleinere 
(top)sportlanden die niet tot de Registered Testing Pool behoren van de grote 
internationale sportfederaties kan mogelijks dit fenomeen mee verklaren, dat zich 
ongetwijfeld minder zal voordoen bij sporttakspecifieke kampioenschappen ingericht 
door de grote internationale sportfederaties zelf.

2. WADA is dus op de hoogte van deze cijfers en heeft op weg naar de olympische 
winterspelen in Zuid-Korea ingegrepen en de aansturing van zijn op doping 
controlerende stakeholders (NADO’s, RADO’s, IF’s) geoptimaliseerd. In de loop van 
2017 werden heel wat ADO’s doorgelicht in hun werking en aangemaand tot bijsturing. 
Een groot deel van de bijsturing gebeurde op het vlak van het aantal controles en de 
verfijning van de selectie van atleten voor de controlegroep zijnde de zogenaamde 
Registered Testing Pool. Specifiek mbt de controle van de gepreselecteerden voor de 
spelen van Pyeongchang werd nauw toegekeken dat elke deelnemende atleet op 
voorhand zou gecontroleerd worden. Het totaal aantal controles steeg hierdoor 
wereldwijd met 7%.

Het probleem ligt, behoudens Rusland, echter niet bij de West-Europese ADO’s en 
overheden die ik vertegenwoordig in de Foundation Board bij WADA. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyeongchang

