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Dopingcontrole - Aanvragen ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak’ (TTN)
In het kader van de dopingregelgeving legt de Vlaamse Regering een verboden lijst vast.
Voor het gebruik van verboden stoffen of methoden van de verboden lijst, kan een
toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) worden gegeven aan de sporter
door een commissie van artsen.
Anders geformuleerd, wanneer men sport en om medische redenen een geneesmiddel
voorgeschreven krijgt, moet men opletten. In sommige geneesmiddelen zitten immers
stoffen die op de dopinglijst staan en die aanleiding kunnen gegeven tot een positieve
dopingtest. Om het medicijn dan toch te kunnen gebruiken, kan of moet men een TTN
vragen. Een TTN wordt alleen gegeven als er geen afdoend geneesmiddel zonder
verboden stoffen bestaat. De TTN-commissie, waarin drie artsen-specialisten zitten,
beslist over die toestemming.
Elitesporters zijn verplicht om een TTN aan te vragen zodra aan hen een verboden stof
voorgeschreven wordt. Aan niet-elitesporters wordt enkel aan die sporters die een
behoorlijk grote kans maken op dopingcontrole aangeraden om een aanvraag op
voorhand in te dienen. Deze laatste groep mag dus proactief een TTN aanvragen, maar
ze kan dat ook retroactief doen indien nodig.
1.

Hoeveel aanvragen voor een TTN werden in 2017 ingediend door elitesporters?
Hoeveel TTN’s werden in 2017 door de TTN-commissie effectief toegekend aan
Vlaamse elitesporters?

2.

In hoeveel gevallen werd in 2017 een TTN toegekend aan een minderjarige Vlaamse
elitesporter?

3.

In hoeveel gevallen werd in 2017 een TTN aangevraagd en toegekend aan een nietelitesporter (breedtesporter)?
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op vraag nr. 328 van 22 februari 2018
van HERMAN WYNANTS

TTN is de afkorting van toestemming wegens therapeutische noodzaak. Dankzij een TTN
krijgt een sporter de toestemming om een noodzakelijke behandeling met een stof die op
de dopinglijst staat, te ondergaan.
De TTN-commissie, waarin drie artsen zitten, beslist over die toestemming.
In antwoord op uw deelvragen kan ik u volgend cijfermateriaal aanreiken:
1.

Er werden in 2017 bij de Vlaamse TTN-commissie slechts 2 aanvragen ingediend en
toegekend door elitesporters. Zoals u allicht weet dienen elitesporters van
internationaal niveau hun mogelijke TTN-aanvraag in te dienen bij hun internationale
federatie en niet bij de NADO.

2.

Van die 2 aangevraagde en toegekende TTN-aanvragen was er 1 elitesporter
minderjarig.

3.

Er werden in totaal 54 TTN-aanvragen ingediend waarvan er 40 werden toegekend aan
breedtesporters.

