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Verboden stoffen en 
methoden

- Stof/methode die altijd verboden is

- Stof enkel binnen wedstrijdverband 
verboden

- Stof die bij bepaalde sporten 
verboden is 

Let op met voedingssupplementen!

Check geneesmiddelen op Dopinglijn.be

TTN
Toestemming wegens Therapeutische 
Noodzaak 

- als elitesporter vooraf aanvragen

- breedtesporter kan retroactief 

Doktersattest enkel geldig voor 
minderjarige niet-elitesporter

Rol voor Trainers
- Attitude, informatie en preventie

- Waakzaamheid & alertheid

- Begeleidende taak, assisteren, 
meewerken bij dopingcontrole

Federatie
Antidopingverantwoordelijke aanstellen

Dopingpraktijken
1. Verboden stof in lichaam

2. Gebruik of poging gebruik verboden stof of methode

3. Bezit verboden stof of methode

4. Plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij de dopingcontrole

5. Handel of poging tot handel in verboden stof of methode

6. Weigeren, niet opdagen zonder reden of ontwijken dopingcontrole

7. Toedienen of poging tot toedienen verboden stof of methode

8. Meewerken, aanmoedigen, helpen, aanzetten tot, samenzweren, 
verbergen of om het even welke andere vorm van opzettelijke 
medeplichtigheid in het kader van een (poging tot) dopingpraktijk

9. Combinatie van 3 aangifteverzuimen of gemiste testen in 12 
maanden als elitesporter

10. Samenwerken met voor dopingpraktijken veroordeelde mensen

Al deze dopingpraktijken zijn op de sporter van toepassing.

Dopingpraktijken 3, 4, 5, 7, 8, 10 zijn op de begeleider van toepassing. 
Het begrip 'begeleider' is ruim te interpreteren (entourage): Elke coach, 
trainer, manager, agent, teammedewerker, official, elk medisch of 
paramedisch personeelslid, elke ouder of elke andere persoon die een 
sporter die deelneemt aan of zich voorbereidt op een sportactiviteit, 
behandelt, assisteert of met hem samenwerkt.

Gevolgen
Disciplinair / sport-tuchtrechtelijk dossier: 

- Schorsing: in alle sportdisciplines (georganiseerd verband: 
wedstrijden, trainingen, fitness…) en in alle functies (als sporter, 
medewerker)

- Geldboete / procedurekosten

+ Gezondheid, sociaal leven, reputatie/imago...

Steven de Meijer, steven@vjf.be

Antidopingverantwoordelijke VJF


