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Dopingprevalentie

Maar hoeveel? Hoe groot is het probleem?

Weinig data beschikbaar over prevalentie 
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Dopingprevalentie
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‘Doping prevalence rates in competitive sport ranged from 0% to 73% for 

doping behavior with most falling under 5%.’ 

‘Current knowledge about doping prevalence in competitive sport relies upon 
weak and disparate evidence.’  
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Randomised Response (RR)

 Wie van jullie is er wel eens door rood licht gereden?

Kop = hand opsteken

 Munt = eerlijk antwoorden

 N=100 (50% kop, 50% munt)

 Stel: 60 mensen zeggen ‘ja’
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Op individueel niveau kan je nooit achterhalen wat iemand heeft 

geantwoord. 
Je krijgt een prevalentieschatting op groepsniveau.

Bron: Balk & Dopheide (2021) Support Schone Sport 2021
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(oud-)topsporters Dopingprevalentie
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Type Prevalentie (%) 95% BI* p-waarde

Androgene anabole steroïden 2,1 0,0 - 9,3 0.565

Bloedmanipulatie 0,3 0,0 - 7,3 0.933

Verboden stimulantia 2,7 0,0 - 10,0 0.463

Andere middelen of methoden van de dopinglijst 8,1 0,4 - 15,9 0.040  

Punt s chatti ngen van de preval ent ie voor vers chill ende t ypen dopi ng onder 

t opsporters  met  stat us i n 2020 (n=249)

Bron: Balk & Dopheide (2021)

* BI :  bet r o uw baar heidsint er v al

Dopingprevalentie
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Type Prevalentie (%) 95% BI* p-waarde

Androgene anabole steroïden 2,1 0,0 - 9,3 0.565

Bloedmanipulatie 0,3 0,0 - 7,3 0.933

Verboden stimulantia 2,7 0,0 - 10,0 0.463

Andere middelen of methoden van de dopinglijst 8,1 0,4 - 15,9 0.040  

Totaal gebruik 12,5 3,0 - 24,7

Punt s chatti ngen v an de prev al ent ie v oor v ers chill ende t ypen dopi ng onder 

t opsporters  met  stat us i n 2020 (n=249)

Bron: Balk & Dopheide (2021)

* BI :  bet r o uw baar heidsint er v al

2015 vs 2021
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3

Prestatiebevorderende middelen
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Verboden middelen en methoden

Medicat ie op recept z onder medi sche noodzaak

(geen doping)

Medicat ie op recept met medische noodzaak

(geen doping)

Medicat ie zonder recept

Andere voedingssupplementen

Vitamines en mineralen

Volledig onaccept abel Enigszins onaccept abel Neutraal Enigszins acceptabel Volledig acceptabel Weet ik niet

Gebruik van medicatie zonder medische noodzaak met RR:
15,4 procent (95% betrouwbaarheidsmarge van 7,1% tot 23,7%)

Bron: Balk & Dopheide (2021)

Waarom geen doping?

Support Schone  Spo rt 2 0 2 1Bron: Balk & Dopheide (2021)

Nationaal vs internationaal

Support Schone Sport 2021Bron: Balk & Dopheide (2021)
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Doel
Inzicht krijgen in de rol van het begeleidingsteam en de 
houding van begeleiders tegenover van het gebruik van 

prestatiebevorderende middelen in de topsport, 
waaronder doping

Support Schone Sport 2021

Wat verstaan de begeleiders onder een ‘schone sport’? 

Hoe zien de begeleiders hun rol in het begeleiden van topsporters met betrekking tot 
het gebruik van prestatiebevorderende middelen? 

In welke mate en hoe hebben de begeleiders invloed op de houding en het gedrag 
van topsporters tegenover prestatiebevorderende middelen? 

Methoden

 27 individuele interviews
sportspecifiek: n=10 

(para)medisch: n=9

naasten: n=8

 4 focusgroep gesprekken
3 deelnemers met andere achtergrond per focusgroep

Support Schone  Spo rt 2 0 2 1
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Resultaten | Schone sport

• Een schone sport is een eerlijke sport zonder doping

Voor coaches en naasten is het gelijkheidsprincipe van belang

Voor de medische begeleiding staat het gezondheidsrisico voorop

• Zowel coaches als medisch begeleiders: schone sport 
is een utopie

• Grote verdeeldheid over acceptatie van andere 
prestatiebevorderende middelen

Support Schone Sport 2021

‘Je staat met één been in de sport en met één 

been in de geneeskunde als sportarts, maar je 

dominante been staat altijd in de geneeskunde.’ 

(Sportarts, team- en individuele sport)

Bron: van Suijlekom (2021)

Resultaten | Begeleiding

• Bij coaches is tweedeling te zien in het bespreken van 
het thema

‘geen slapende honden wakker maken’

vs

volledig informeren over (gezondheids)risico’s en de 
bespreekbaarheid vergroten
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‘Als je allemaal dingen over doping gaat bespreken, wordt 

het ook een onderwerp en gaan mensen eerder nadenken 

om wat in te nemen.’ 

(Voedingskundige, team- en individuele sport)

Bron: van Suijlekom (2021)

Resultaten | Invloed

Met name coaches en medisch begeleiders hebben naar 
eigen zeggen grote invloed op houding en gedrag van de 
sporter

mate van invloed op het gedrag

≠ 

mate van verantwoordelij k voor het gedrag van de sporter

Begeleiders ervaren een gedeeltelijk e verantwoordeli jk hei d, 
gericht op stimuleren van de zelfstandighei d
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‘Ja ik denk wel dat mijn relatie met een 

sporter vaak sterker kan zijn dan een relatie 

met iemand die er net iets buiten staat. […] 

En het komt omdat wij meer oordelend zijn 

over de toekomst van die sporter. Wij 

kunnen bepalen of een sporter in het 

programma blijft, of dat die eruit moet.’ 

(Coach, individuele sport)

De coaches hebben sowieso veel 

invloed. Als zij iets vinden, zijn atleten 

daar gevoelig voor. Als hij zegt dat je 

het beste doping kunt gebruiken, is het 

moeilijk om daar nee tegen te zeggen 

als je een kwetsbare atleet bent.’ 

(Partner van een individuele sporter)

Bron: van Suijlekom (2021)

Take home message

 Dopinggebruik onder Nederlandse topsporters ligt op 
12,5%, met een onzekerheidsmarge van 3,0 tot 24,7 
procent

 Bijna één op de vier topsporters vindt het gebruik van 
medicatie op recept zonder een medische noodzaak 
acceptabel

 Schone sport: een grijs gebied en tegelijk een utopie

 Coaches en medisch begeleiders hebben grote invloed 
op de houding en het gedrag van een topsporter, maar 
de topsporter is altijd zelf eindverantwoordelijk
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