Raad van Advies 9 december 2021

Bijlage bij agendapunt 3a

Rapportage kwartaal 3-2021
1.

Educatie

1.1.

Topsport

1.1.1 Programma Be PROUD
In de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 hebben 22 sportfanaten zich via
www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter. Het programma heeft aan het
eind van het derde kwartaal 12 ambassadeurs, 40 partnerorganisaties en 1.462
supporters.
De Dopingautoriteit werkt samen met een communicatiebedrijf aan de doorontwikkeling
van Be PROUD. Hierover vinden sinds april elke twee weken overleggen plaats. In het
derde kwartaal is met name gewerkt aan het verstevigen van de basis. De volgende
acties zijn uitgevoerd:
-

Het merkverhaal is concreter gemaakt (te lezen op de website).
Er zijn zes ambassadeurschappen en elf partnerschappen geëvalueerd aan de
hand van interviews en vragenlijsten.
Er is een ambassadeurs- en partnerplan gemaakt met daarin de wederzijdse
verwachtingen.
Er is een contentkalender gemaakt voor social media.
Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen is er een advertentiecampagne
ingezet op Facebook en Instagram om de naamsbekendheid van het programma
te vergroten. Hiervoor is de eerder ontwikkelde Be PROUD video gebruikt.

Verder hebben er in september opnames plaatsgevonden voor een ambassadeursvideo
met een nieuwe ambassadeur.
Outreach-events
Er zijn in het derde kwartaal geen outreach-events verzorgd. In totaal zijn er in 2021 tot
en met het derde kwartaal ook geen outreach-events verzorgd.
1.1.2 Leerlijn Dopingvrije Sport
Sportbonden
In het derde kwartaal heeft er met één sportbond een gesprek plaatsgevonden over het
implementeren van het Nationaal Educatieprogramma (dat met de komst van de nieuwe
Code en Internationale Standaard voor Educatie van start is gegaan). In totaal hebben er
tot en met het derde kwartaal met 47 sportbonden implementatiegesprekken
plaatsgevonden.
Sporters
In het derde kwartaal zijn er in totaal 15 educatiesessies volgens de Leerlijn Schone
Sport (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten en topsporters van diverse
(sport)organisaties. Drie van deze sessies vonden online plaats. In totaal zijn er in 2021
tot en met het derde kwartaal 30 educatiesessies gehouden voor talenten en topsporters.
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Datum
7-7-2021

Groep
KNSB Noord Talenten + TTT

Niveau
Zilver

11-8-2021
11-8-2021
17-8-2021
25-8-2021
25-8-2021
28-8-2021

KNCB Nederlands Heren elftal
KNCB U19 heren
KNKV TeamNL korfbal
KNSB Zuid West Talenten (LB + ST)
KNSB Midden Talenten (LB + ST)
KNLTB rolstoeltennis talenten

Zilver
Brons + Zilver
Goud
Zilver
Zilver
Zilver + Goud

18
7
23
20
15
10

1-9-2021

Vechtsportautoriteit
informatiebijeenkomst
BSBN Talenten + (potentiële)
Olympiërs
Reddingsbrigade senioren + trainers
Vechtsportautoriteit
informatiebijeenkomst
BSBN Talenten + (potentiële)
Olympiërs
Reddingsbrigade senioren + trainers

Brons

14

Brons + Zilver

11

Zilver
Brons

22

Brons + Zilver

11

Zilver

22-9-2021

KNKV Talent TeamNL korfbal

Goud

27-9-2021

KNSB Kunstrijden Talenten +
Begeleiders

Zilver

22
24
10

3-9-2021
5-9-2021
1-9-2021
3-9-2021
5-9-2021

Aantal aanwezigen
27

14

Verder hebben in het derde kwartaal 1.109 personen e-learningmodule Brons afgerond,
414 personen e-learningmodule Zilver en 262 personen e-learningmodule Goud. In totaal
zijn dit er 1.785. Per 1 juli 2021 is module Nationale Testing Pool offline gehaald. Deze is
geïntegreerd met de module Goud (verplicht gesteld voor alle sporters uit de Registered
Testing Pool van de Dopingautoriteit).
Begeleiders
In het derde kwartaal is er één educatiesessie geweest voor begeleidend personeel. Deze
sessie vond fysiek plaats. In totaal zijn er in 2021 tot en met het derde kwartaal zeven
educatiesessies gehouden voor begeleidend personeel.
Datum
30-sep

Groep

Niveau

SOMT Master
Sportfysiotherapie

Op maat
(sportfysiotherapeuten)

Aantal
aanwezigen
25

Verder hebben in het derde kwartaal 224 personen e-learningmodule Trainer-Coach 3
afgerond, 126 personen Trainer-Coach 4, 101 personen Trainer-Coach 5, 5 personen
Ouders Basis, 3 personen Ouders Gevorderd, 31 personen (Para)Medische begeleiders en
13 personen Sportbestuurders en -officials. In totaal zijn dit er 503.
Olympische en Paralympische Spelen
Met NOC*NSF was afgesproken dat alle sporters en begeleiders die naar de Olympische
of Paralympische Spelen zouden gaan de volgende e-learningmodulen dienden af te
ronden:
 Sporters: Brons, Zilver en Goud
 Sporttechnische begeleiders: Trainer-Coach 3, 4 en 5
 (Para)medische begeleiders: (Para)medische begeleiders
De behaalde certificaten mochten bij de start van de Spelen maximaal twee jaar oud zijn.
E-learningcertificaten van andere antidopingorganisaties, zoals de Internationale
Federatie of WADA waren (na beoordeling door de Dopingautoriteit) vrijwel altijd ook
geldig.
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Als het gaat om de Olympische Spelen heeft uiteindelijk 84% van de sporters en 56%
van de begeleiders voldaan aan de educatieverplichting. In totaal komt dit neer op 71%
van iedereen die naar de Olympische Spelen ging. Als het gaat om de Paralympische
Spelen heeft 75% van de sporters en 49% van de begeleiders voldaan aan de
educatieverplichting. In totaal komt dit neer op 61%.
1.1.3 NZVT
In de afgelopen periode is het vernieuwde NZVT-systeem in gebruik genomen. Hierbij
nemen de NPN en de Dopingautoriteit in eerste instantie alle rollen op zich (fabrikant,
LGC, NPN, Dopingautoriteit en WFSR). In het vierde kwartaal worden de andere partijen
geleidelijk aan ook actief in het nieuwe systeem. In het derde kwartaal zijn er 132
product-batchcombinaties (76 certificaten) toegevoegd aan de NZVT-database.
1.1.4 Overig
In juli is het e-learningplatform onder begeleiding van onze vaste website-ontwikkelaar
overgezet naar een nieuw platform. Sindsdien wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling
van het platform.
1.2

Fitness

1.2.1 Gastlessen Fitnessopleidingen
In het derde kwartaal zijn er geen gastlessen verzorgd. In dezelfde periode vorig jaar zijn
er ook geen gastlessen verzorgd.
1.2.2 E-learning
In het derde kwartaal hebben 6 personen e-learningmodulen Fitnesstrainer A afgerond.
1.2.3 Website Eigen Kracht
 In het derde kwartaal zijn er 14 webberichten verschenen op de website van
Eigen Kracht.
 De opnamen van de 64 training & introductiefilmpjes zijn afgerond en worden
geëdit.
1.2.4 Supplementenwijzer
In het derde kwartaal zijn er 28 nieuwe profielen toegevoegd aan de Supplementenwijzer
App, acht oudere profielen zijn herschreven.
1.2.5 Social media
Op de social media van Eigen Kracht (Facebook en Instagram) verschijnen wekelijks
twee posts. Het wekelijkse webbericht en één korte post, funbase. In de periode van juli
tot en met september zijn er op de maandagen 14 korte posts verschenen.
1.3

Algemeen Publiek

1.3.1 Corporate website
In het derde kwartaal verschenen er drie nieuwsberichten op de corporate website.
1.3.2 Social media
De Dopingautoriteit is actief via YouTube (Dopingautoriteit) Facebook
(@dopingautoriteit), Twitter (@NLdoping) en Instagram (@dopingautoriteit). Dit verloopt
goed.
1.3.3 Doping Infolijn (DIL)
In het derde kwartaal zijn er 106 vragen binnengekomen (totaal 2021 tot en met het
derde kwartaal: 350). De meeste vragen gingen over voedingssupplementen (42%), en
over het checken of een geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet (28%).
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1.3.4 Perscontacten
Op 1 juni zijn de voormalig voorzitter en de voorlichter breedtesport geïnterviewd voor
een Podcastdrieluik van NRC over ‘Doping in fitness’. De podcasts werden gepubliceerd
op 8, 9 en 10 augustus met daarnaast diverse artikelen over doping. De betrokken NRC
journalist liet weten dat er veel positieve reacties op de podcast waren ontvangen. De
luistercijfers waren ook goed (het aantal luisterminuten van de derde aflevering was
meer dan een miljoen. Van de totaal reeks was het ruim boven de drie miljoen. Dat is het
beste van alle zomerseries). Ook het grote dopingartikel is goed gelezen en stond in de
top 5. In reactie daarop werd de voormalige voorzitter voor vier radioprogramma’s
gevraagd. Ook is er informatie geleverd voor het televisieprogramma in de vooravond
van Khalid & Sophie.
Daarna leidde de publicatie van de nieuwe dopinglijst voor 2022 tot enkele algemene
vragen, maar verder is het vrij stil geweest op mediagebied.
1.3.5 Diversen
 In het derde kwartaal is er één educatiesessie geweest voor het algemeen publiek. In
totaal zijn er in 2021 tot en met het derde kwartaal drie educatiesessies geweest voor
het algemeen publiek.
Datum

Groep

Niveau

14 sep

ArtEZ Academy for Theatre and
Dance

Op maat (algemeen
publiek)

1.4

Aantal
aanwezigen
25

Wetenschap

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget
Voor het prohormoononderzoek door RIVM is drie dozijn producten aangeschaft, en
verzonden naar het RIVM. RIVM is inmiddels begonnen aan de analyse (samenstelling
van de producten).
Voor een tweede project in samenwerking met RIVM is inmiddels begonnen met de
aanschaf van een tiental noötropica (smart drugs, een groep middelen die ook in de
sportschool wordt gebruikt). Het gaat hierbij om synthetische substanties waarvan de
precieze status nog onduidelijk is. RIVM gaat ze analyseren op samenstelling.
De universiteit van Leuven gaat in opdracht van de Dopingautoriteit kwalitatief
onderzoek uitvoeren naar de inhoud van de boodschappen die ‘influencers’ op sociale
media verspreiden over dopingmiddelen als anabolica.
1.4.2 Onderzoek handel in doping
Naar aanleiding van het rapport Sterk Spul ligt werkt VWS samen met de leden van de
begeleidingscommissie aan een beleidsreactie voor de Tweede Kamer. […]
1.4.3 Inventarisatie wetenschappelijke literatuur
In het derde kwartaal zijn er 106 artikelen toegevoegd aan het wetenschappelijk
archief/doping.nl.
1.4.4 Ondersteuning dopingzaken
In het derde kwartaal heeft de wetenschappelijk medewerker ondersteuning gegeven in
een […]zaak en in een ‘[…]’-zaak.
1.4.5 Promotieproject
De wetenschappelijk medewerker werkt aan zijn promotieproject over narcisme en
dopinggebruik in de bodybuilding.
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1.4.6 Overig
Het artikel over SARMs dat de wetenschappelijke medewerker samen met de NVWA, de
douane en het IGJ heeft geschreven, is afgekeurd voor publicatie. Het tijdschrift
waarvoor het bestemd was, heeft gevraagd of het herschreven kan worden tot een
opiniërend artikel. De wetenschappelijk medewerker heeft dit gedaan en, na de
goedkeuring van de co-auteurs binnen IGJ en NVWA te hebben ontvangen, het nogmaals
ingediend.
In Denemarken is geopponeerd bij een promotie op het gebied van beta-2 agonisten en
de sportprestatie.

2.

Handhaving & Opsporing

2.1

Dopingcontroles

De Dopingautoriteit heeft in periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 648
dopingcontroles uitgevoerd. 79% van deze dopingcontroles is buiten wedstrijdverband
verzameld. Er zijn 90 dopingcontroles uitgevoerd in opdracht van derden.
Uitgevoerde dopingcontroles

Kwartaal 3

Totaal 2021

Urinecontroles

477

1.449

Bloedcontroles

64

180

Bloedpaspoort

107

278

Totaal aantal uitgevoerde controles

648

1.907

54

130

Percentage buiten wedstrijdverband

79%

80%

Percentage binnen wedstrijdverband

21%

20%

90

174

Onsuccesvolle controlepogingen

In “opdracht” van derden
2.2

Belastende analyseresultaten

In het Nationaal Dopingreglement 2021 is een belastend analyseresultaat gedefinieerd
als: een rapport van een door WADA geaccrediteerd of goedgekeurd laboratorium, dat
conform de ISL, in een monster de aanwezigheid van een verboden stof of
afbraakproducten en/of markers daarvan of bewijs van het gebruik van een verboden
methode, vaststelt.
In de periode van 1 juli 2021 t/m 30 september 2021 zijn er drie nieuwe belastende
analyseresultaten (waarover de Dopingautoriteit het resultaatmanagement voert)
geregistreerd en door de Dopingautoriteit in behandeling genomen.
Aantal belastende analyseresultaten, overeenkomstig de indeling van de dopinglijst.
Groep/klasse
Kwartaal 3
Totaal 2021
S1 Anabole middelen

1

2

S6 […]

1

3

S9 […]

1

1

5

Het aantal geregistreerde belastende analyseresultaten hoeft niet overeen te komen met
het (uiteindelijk) aantal vastgestelde dopingovertredingen. Een sporter kan bijvoorbeeld
in het bezit zijn van een geldige medische dispensatie voor het gebruik van de
aangetroffen stof, of de stof kan bijvoorbeeld ingenomen zijn via een toegestane
toedieningswijze.
2.3

Whereabouts-fouten

Een sporter die is opgenomen in de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit is
verplicht tot het aanleveren van nauwkeurige, gedetailleerde, correcte, volledige en
actuele whereabouts-informatie. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot de
vaststelling van een whereabouts-fout (een foutieve inzending (FF) of een missed test
MT)). Bij drie vastgestelde whereabouts-fouten binnen een periode van 12 maanden
volgt aangifte bij de tuchtcommissie van een (mogelijke) dopingovertreding.
In de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 zijn er 17 whereaboutsfouten definitief vastgesteld door de Dopingautoriteit.
Whereabouts-fouten

Kwartaal 3

Totaal 2021

16

56

1

20

Missed test
Foutieve inzending

Sporttak

Kwartaal 3

Totaal 2021

FF

MT

Totaal

FF

MT

Totaal

1

4

5

5

13

18

0

1

1

0

1

1

0

3

3

10

11

21

0

1

1

0

1

1

0

2

2

4

8

12

0

2

2

0

2

2

0

1

1

0

2

2

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

5

5

0

2

2

1

4

5

Op 30 september 2021 (einde van kwartaal 3) waren er acht sporters met twee
vastgestelde whereabouts-fouten binnen een periode van 12 maanden.
2.4

Cont(r)acten met keten partners

2.4.1 Vechtsport Autoriteit (VA)
Op verzoek van de Vechtsportautoriteit heeft de Dopingautoriteit een uitgebreide notitie
(voorzien van een uitgebreide begroting) opgesteld met als titel Dopingcontroles in de
vechtsport in Nederland, een groeimodel. VWS stelt voor 2021 en 2022 geld beschikbaar
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om het programma vorm te geven. Op basis van de notitie is een convenant tot stand
gekomen. […]
2.4.2 NOC*NSF
In aanloop naar de Olympische Winter Spelen (Beijing 2022), heeft de Dopingautoriteit
potentiële kandidaten in kaart gebracht die namens Nederland aan de Olympische Spelen
deelnemen. […]Om dit zo volledig mogelijk te kunnen realiseren dient Dopingautoriteit
tijdig door NOC*NSF voorzien te worden van accurate nominatie/kwalificatie overzichten.
Gesprekken hieromtrent staan gepland.
2.4.3 Pre-Games Expert Group
The WADA Pre-Games Expert Group, gefaciliteerd door ITA, is verantwoordelijk voor het
beoordelen van alle beschikbare antidoping informatie van sporters die mogelijk aan de
Olympische Spelen (Beijing 2022) zullen gaan deelnemen. […]

3.

Intelligence & Investigations (I&I)

3.1

Meldingen

In de afgelopen periode werden de navolgende meldingen via externen ontvangen, in
behandeling genomen en/of afgerond. Daarbij zijn bij de Dopingautoriteit verschillende
meldingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld via MPD (meldpunt doping), e-mail,
WhatsApp, SMS, post en telefoon. Alle binnengekomen meldingen zijn in het navolgende
overzicht meegenomen.
Kwartaal 3

Sport

Totaal 2021

MPD

E-mail

Overig

Lopend Gesloten

MPD

E-mail Overig Totaal

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

0

0

2

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

0

0

0

1

1

1

0

2

In 2021 is een stijging te zien van meldingen aangaande […]. Deze sportdiscipline is
onderdeel […]. De Dopingautoriteit is de afgelopen periode […]prominent aanwezig
geweest en concludeert dat het afgeronde […]project goed heeft gewerkt.
3.2

Eigen waarnemingen

[…]3.3

Informatie(verstrekking) aan of door partners en samenwerking
met partners

Aan onderstaande keten partners is door de Dopingautoriteit in het 3e kwartaal
informatie verstrekt. Onder het kopje verstrekking informatie is de frequentie vermeld
waarmee dit heeft plaatsgevonden.
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Organisatie
U.S. Anti-Doping Agency (USADA)
International Testing Agency (ITA)
NVWA
Fédération Equestre Internationale (FEI)
Union Cycliste Internationale (UCI)
Athletics Integrity Unit (AIU)

Verstrekking informatie
1
1
1
1
2
1

Met als katalysator de Olympische Zomer Spelen en Paralympische Spelen Tokyo 2020
en de Olympische Winter Spelen en Paralympische Spelen Beijing 2022 en daarmee
samenhangende internationale taskforces is er veelvuldiger en intensiever informatie
(internationaal) gedeeld met partners.
Dit kwartaal is er wederom een overleg geweest[…]. Tijdens deze gesprekken worden
onder meer de verschillenden trends en nieuwe (grond)stoffen besproken. Bij dit overleg
is goed te zien dat de Dopingautoriteit […]elkaar kunnen ondersteunen en ieder vanuit
zijn eigen kracht, kennis en expertise kan bijdragen.

4.

Juridische zaken

4.1
Code compliance / watchlist
WADA heeft de Dopingautoriteit op de watchlist geplaatst in verband met geconstateerde
non-compliance met de World Anti Doping Code 2021. In overleg met WADA en het
ministerie van VWS is een tussenoplossing besproken die de Dopingautoriteit van de
watchlist zou krijgen. Deze oplossing is vervolgens uitgewerkt via een instellingsbesluit
(betreffende een onafhankelijke adviescommissie) van de staatssecretaris en een
aanpassing van het Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND).
Deze constructie is goedgekeurd door WADA, waarna de Dopingautoriteit van de
watchlist is verwijderd.
4.2
Wetgevingstraject
Voornoemde constructie is een tussenoplossing om de Dopingautoriteit van de watchlist
te krijgen. De lange termijn oplossing moet worden gezocht in wetgeving. In dat kader is
gewerkt aan een wetsvoorstel, inclusief de Memorie van Toelichting, een Privacy Impact
Assessment (PIA), een toelichting voor de Kamer, etc.
4.3
Nationaal Dopingreglement (NDR)
In het kader van de hierboven beschreven tussenoplossing heeft een wijziging van het
NDR plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk om het Reglement BND en het NDR met
elkaar in lijn te brengen.
4.4
Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Er is augustus een nieuw Wob-verzoeken ontvangen. In de reactie is aangegeven dat de
Dopingautoriteit geen in documenten neergelegde informatie had die relevant was voor
het Wob-verzoek. Hoewel dit correct is, zou het beter geweest zijn om in de reactie aan
te geven dat het Wob-verzoek geen bestuurlijke aangelegenheid betrof en
dientengevolge overeenkomstig met de Wob niet in behandeling genomen zou worden.
4.5
[…]

Dopingzaken

5.

COO-zaken/ondersteuning

5.1

Planning & Control cyclus financiers
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De kwartaalcijfers zijn opnieuw besproken met VWS (zie het aparte agendapunt
‘Financiële en praktische zaken’). De begroting is afgerond en het budget van NOC*NSF
voor 2022 was al eerder goedgekeurd. Alles verloopt verder volgens plan.
5.2

Overige VWS-contacten

Het ‘non-compliance’-oordeel van WADA heeft ook de afgelopen maanden nog
overheerst. Dit betreft vooral een juridisch vraagstuk en wordt in dat deel van deze
kwartaalrapportage besproken, maar het heeft impact op alle contacten met VWS.
In het kader van de expert-overleggen van het ministerie van VWS (inmiddels acht
verschillende) is er in september deelgenomen aan een bedrijfsvoeringsoverleg, een
privacykringoverleg (door de jurist) en een beveiligingcoördinatorenoverleg. Deze
bijeenkomsten helpen om de bedrijfsvoering en andere taken goed af te stemmen op de
eisen van de overheid en vormen een belangrijke bron van informatie en reflectie voor de
bedrijfsvoering.
5.3

Bedrijfsvoering & Bureauzaken

Zoals eerder aangekondigd zal de jaarcontrole weer door accountant […]uitgevoerd
worden. De eerste afspraken zijn gemaakt, ook over tijdelijke externe steun bij het
jaarrekeningproces. Die extra steun zien wij als een soort van cursus om meer te leren
over de ins en outs van een jaarrekening.
De Europese aanbestedingen voor de centrale ICT-voorziening en de inkoop van
dopingcontroleanalyses zijn verder voorbereid, maar nog niet gestart. De VWS-brede
aanbesteding voor website-archivering is inmiddels afgerond.
Wat betreft de digitale eisen van de overheid is er nog één horde te nemen: de
toegankelijkheid van onze websites voor visueel en auditief gehandicapten en voor
laaggeletterden. Het laatste onderzoek naar onze websites is afgerond en we gaan de
resultaten nu inventariseren. Dit zal gebeuren door de afdeling ‘Educatie’.

6.

GDS-secretariaat

Het is in het derde kwartaal redelijk druk geweest; de tendens naar “normaal” lijkt zich
door te zetten.
In de afgelopen periode zijn 31 aanvragen goedgekeurd. Drie aanvragen zijn afgewezen.
juli
augustus
september

7
9
15

In 17 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. Er waren vier dispensaties voor
insuline en drie voor prednison/prednisolon.
In totaal waren er dispensaties van 22 verschillende bonden.
Drie aanvragen waren van de[…]. Van zeven sportbonden werden twee dispensaties
goedgekeurd.

7.

Kennismanagement

Het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC, zie www.doping.nl) is er op gericht om alle
relevante kennisdocumenten op dopinggebied bij elkaar te brengen en te ontsluiten voor
alle geïnteresseerden. Het bevat vooral juridische documenten, maar daarnaast zijn er
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wetenschappelijke documenten, voorlichtingsmaterialen en historische documenten
beschikbaar. Tot en met het derde kwartaal zijn er 740 nieuwe documenten actief gezet.
Het totaal aantal documenten is nu 7.665.

8.

Harm Reduction

8.1 Anabolenpoli
In het derde kwartaal zijn er geen bijzonderheden te vermelden.
8.2 HARNAS-studie
In het derde kwartaal zijn er geen bijzonderheden te vermelden.
8.3 Dopinginfo.nl
De wetenschappelijk medewerker heeft in het derde kwartaal geen profielen geschreven
voor dopinginfo.nl.
8.4 Harm Reduction Dag
De Harm Reduction Dag zal 16 december 2021 worden gehouden mits de COVIDmaatregelen het toelaten.

9.

Internationale zaken

9.1

WADA

9.1.1 Internationale ontwikkelingen
De internationale dopingwereld blijft rommelen. De individuele zaken als gevolg van het
Russische staatssysteem zijn nog lang niet allemaal afgerond, en de […]is onder een
vorm van curatele gesteld. Er zijn meerdere landen ‘non-compliant’ verklaard; de status
van Nederland staat beschreven in paragraaf 4.1.
9.1.2 WADA Education Standing Committee
Op 7 juli heeft Hoofd Educatie deelgenomen aan een online vergadering van een
subgroep van de WADA Education Standing Committee. Er is gewerkt aan de
ontwikkeling van een curriculum voor sportbegeleiders. De curricula van de
Dopingautoriteit voor trainer-coaches en ouders zijn als voorbeelden ingebracht.
9.1.3 WADA’s werkgroepen voor ontwikkeling trainingsprogramma’s
Hoofd Educatie is voorzitter van een van WADA’s werkgroepen voor de ontwikkeling van
trainingsprogramma’s. De trainingsprogramma’s zijn voor mensen die werkzaam zijn in
het werkveld van antidoping. De werkgroep heeft maandelijks een videovergadering.
Daarnaast is er maandelijks online overleg tussen de voorzitters en WADA en tussen de
voorzitters onderling.
9.1.4 Working Group on the Prevalence of Doping
De WADA Prevalence of Doping Working Group heeft een proefproject in Spanje
uitgevoerd waar opnieuw nuttige informatie is verzameld.
9.1.5 WADA Comité’s
In samenspraak met het ministerie en met NOC*NSF zijn er twee voordrachten gedaan
voor WADA comité’s: voorzitter van […]voor het Compliance Review Committee en chefarts van […]voor het Health, Medical & Research Committee. De heer […]is uitgebreid
geïnterviewd, inclusief verschillende referenten die voor hem worden doorgegeven.
9.2

Raad van Europa
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9.2.1 Advisory Group on Education Drafting Group
Hoofd Educatie neemt zitting in de Advisory Group on Education Drafting Group en heeft
deelgenomen aan een videovergadering van de groep op 6 september.
9.2.2 CAHAMA
In november heeft een vergadering van CAHAMA van de Raad van Europa
plaatsgevonden.
9.2.3 Evaluatiebezoek Raad van Europa
Het evaluatiebezoek van de Raad van Europa op 13 en 14 september is perfect gelopen,
onder bezielende leiding van VWS. Alle partijen droegen een steentje bij, inclusief enkele
opsporingsinstanties. Het eindverslag wordt in december verwacht.
9.3

iNADO

9.3.1 Algemeen
Er heeft een voorzitterswissel plaatsgevonden; de Nieuw-Zeelandse collega Nick Paterson
is de nieuwe voorzitter.
9.4

Overig Internationaal

9.4.1 NADO Leaders
Onder leiderschap van de Noorse collega’s zijn verschillende NADO’s (grofweg de
ondertekenaars van ‘The Copenhagen Declaration’ uit 2016, ook wel ‘NADO Leaders’
genoemd) aan het samenwerken om een nieuw manifest op te stellen over de toekomst
van het internationale dopingbeleid. De voortrekkersrol wordt ingevuld door Noorwegen,
maar wij zijn uiteraard ook betrokken bij dit belangrijke initiatief.
9.4.2 Caribisch Nederland
De Dopingautoriteit ontwikkelt educatiematerialen voor Caribisch Nederland. Er wordt
gewerkt aan drukwerk, e-learning en video’s. De vertalingen van het drukwerk en de
video’s zijn gereed.

10.

Bureau / diversen

10.1

Personeel

In september zijn er geen veranderingen geweest. Wel zijn er voorbereidingen getroffen
voor enkele vacatures die er aan komen (de senior medewerker dopingcontroles […]en er
zal een jurist alsmede een aantal DCO’s worden geworven).

11.

Projecten

11.1 Integriteit & Sport (NOC*NSF)
Het oorspronkelijke idee was om een aantal ethical decision-making video’s te maken
voor coaches, maar NOC*NSF heeft dergelijke video’s inmiddels al ontwikkeld uit een
ander budget. Het projectplan is daarom aangepast. Uit het ‘dopingdeel’ van het
projectplan worden nu drie acties uitgevoerd:
1. Ontwikkeling van curricula voor integriteitsthema’s (zoals matchfixing, intimidatie,
discriminatie) in lijn met de al ontwikkelde curricula voor schone doping (doping) van de
Dopingautoriteit.
2. Ontwikkeling van een basiseducatiemodule sport & integriteit (live fysiek, live digitaal
en e-learning) op basis van de ontwikkelde curricula.
3. Ontwikkeling en pilot uitvoering van een train-de-trainer voor 5-10 voorlichters van
diverse partijen zoals sportbonden.
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Hoewel de subsidie voor NOC*NSF is, leunt NOC*NSF sterk op de kennis en ervaring van
de Dopingautoriteit. Een projectleider verricht de werkzaamheden onder begeleiding (en
deels ook op kantoor) van de Dopingautoriteit.
Vincent Egbers
2 december 2021
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