
Randomized Response – vragen ooit-gebruik 

Wij willen je een paar vragen stellen over jouw ervaringen met dopinggebruik. Deze vragen gaan over het doelbewust 

gebruik van doping om de eigen sportprestatie te verbeteren. De vragen hebben dus geen betrekking op middelen van de 
dopinglijst die per ongeluk zijn ingenomen of toegediend, omdat ze bijvoorbeeld in voedingssupplementen bleken te zitten. 

Ze hebben ook geen betrekking op middelen die om andere redenen zijn gebruikt, zoals medicijnen tegen een bepaalde 

medische aandoening (bijvoorbeeld ADHD) of het gebruik van middelen in de recreatieve sfeer (bijvoorbeeld blowen op een 

feestje). 
 

Veel sporters vinden het moeilijk om vragen over dopinggebruik te beantwoorden. Zij vinden dit te privé of zijn bang dat hun 

antwoorden gevolgen kunnen hebben voor hun sportcarrière. Dat is echter niet het doel van dit onderzoek en daar zullen de 
gegevens dan ook niet voor gebruikt worden.  

 

Maar daarnaast willen wij ook niemand in verlegenheid brengen. Daarom laten onderzoekers van de Universiteit van Utrecht 
je de vragen via een omweg beantwoorden. Deze omweg zorgt ervoor dat je ware antwoord onbekend blijft, ook al geef je 

aan dat je in het verleden doping hebt gebruikt. Je anonimiteit/privacy blijft dus volledig gegarandeerd. 

 

(…) 



Vraag 1 toelichting Androgene anabole steroïden (AAS) zijn stoffen die zijn afgeleid van het mannelijke hormoon 

testosteron. Zij bevorderen de spierbouw. Voorbeelden zijn (synthetische) testosteron, stanozolol 

en metandiënon. 

vraag Heb je weleens androgene anabole steroïden gebruikt om je sportprestatie te verbeteren (dus niet 
in de recreatieve sfeer of als geneesmiddel)? 

Vraag 2 toelichting Bloedmanipulaties worden toegepast om het zuurstoftransport in het bloed te verbeteren, zodat 

inspanningen langer kunnen worden volgehouden. Voorbeelden van bloedmanipulaties zijn 

bloeddoping (het afnemen, bewaren en op een later tijdstip toedienen van een bepaalde 

hoeveelheid bloed) en het gebruik van stoffen als erytropoëtine (EPO), CERA en hematide. 

vraag Heb je weleens bloedmanipulaties gebruikt om je sportprestatie te verbeteren (dus niet als 
geneesmiddel)? 

Vraag 3 toelichting Verboden stimulantia worden gebruikt om meer energie te krijgen en zo de sportprestatie te 

verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn efedrine, amfetamine, methylfenidaat, modafinil en cocaïne. 

vraag Heb je weleens verboden stimulantia gebruikt om je sportprestatie te verbeteren (dus niet in de 

recreatieve sfeer of als geneesmiddel)? 

Vraag 4 toelichting Er zijn nog verschillende andere middelen en methoden die op de dopinglijst staan en die niet onder 

de eerdergenoemde middelen en methoden vallen. Voorbeelden zijn groeihormoon, AICAR, 
diuretica (ook wel bekend als “plaspillen”), fentanyl, cannabis, corticosteroïden, morfine, en 

genetische doping. De volledige dopinglijst vind je op 

http://www.dopingautoriteit.nl/wat_is_doping/dopinglijst/wada-dopinglijst. 

vraag Heb je weleens andere middelen of methoden van de dopinglijst gebruikt om je sportprestatie te 

verbeteren (dus andere middelen dan die in de vragen binnen deze sectie die hiervoor aan bod zijn 
gekomen en niet in de recreatieve sfeer of als geneesmiddel)? 

 

http://www.dopingautoriteit.nl/wat_is_doping/dopinglijst/wada-dopinglijst

