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RvA 8 februari 2022    
 

 

Rapportage kwartaal 4-2021 
 

 
1. Educatie 

 

1.1. Topsport  

  
1.1.1 Programma Be PROUD 

In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 hebben 33 sportfanaten zich 

via www.supportschonesport.nl aangesloten als supporter. Het programma had aan het 

eind van 2021 12 ambassadeurs, 40 partnerorganisaties en 1.495 supporters.  

 

De Dopingautoriteit werkte in 2021 samen met een communicatiebedrijf aan de 

doorontwikkeling van Be PROUD. Hierover vinden sinds april elke twee weken overleggen 

plaats. In het vierde kwartaal is, net als in het derde kwartaal, met name gewerkt aan 

het verstevigen van de basis. Zo is er onder andere gewerkt aan de doorontwikkeling van 

de website, en aan toolkits voor ambassadeurs en partners die zij kunnen gebruiken om 

hun ambassadeurschap/partnerschap uit te dragen. Ook zijn er 

kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse sporters die in 2022 zullen toetreden tot 

het ambassadeursteam van Be PROUD.  

 

Outreach-events 

Er is in het vierde kwartaal één outreach-event verzorgd. Dit was bij het congres van de 

Vechtsportautoriteit op 20 oktober. Tijdens dit outreach-event zijn er 28 Be PROUD 

ansichtkaarten verstuurd. Hiermee komt het totale aantal outreach-events voor 2021 op 

één.  

 

1.1.2 Leerlijn Schone Sport  

Sportbonden 

In het vierde kwartaal hebben er met vijf sportbonden gesprekken 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 in 2021 met 52 sportbonden implementatiegesprekken plaatsgevonden.  

 

Sporters 

In het vierde kwartaal zijn er in totaal 16 educatiesessies volgens de Leerlijn Schone 

Sport (brons, zilver en goud) gehouden voor talenten en topsporters van diverse 

(sport)organisaties. Eén van deze sessies vond online plaats. In totaal zijn er in 2021 46 

educatiesessies gehouden voor talenten en topsporters.  

 

Datum Groep Niveau  Aantal 

aanwezigen 

1-10-21 KNGU TeamNL centrum Zuid Den Bosch 

junioren 

Brons + 

Zilver 

4 

1-10-21 KNGU TeamNL centrum Zuid Den Bosch 

senioren 

Goud 6 

13-10-21 Watersportverbond S-1 sporters Zilver 15 

16-10-21 Atletiekunie U-track talenten Brons 9 

19-10-21 Team NL centrum Papendal Brons 21 (6x Nevobo, 

6x NHV, 3x 

NHB, 4x KNWU, 

2x NTTB) 

20-10-21 Vechtsportautoriteit informatiebijeenkomst Brons 3 

http://www.supportschonesport.nl/
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Datum Groep Niveau  Aantal 

aanwezigen 

26-10-21 KNDB topsporters, talenten en begeleiders Zilver 11 

26-10-21 KNLTB Talenten 11- 12 jaar  Brons 24 

1-11-21 Vechtsportautoriteit informatiebijeenkomst Brons 8 

6-11-21 KNLTB Talenten 14 - 17 jaar  Zilver 22 (17 sporters 

+ 5 ouders) 

4-11-21 TalentNED  Zilver 18 (9 KNWU + 9 

KNSB) 

15-11-21 Team NL centrum Papendal Zilver 8 (3x Nevobo, 

5x KNWU) 

16-11-21 SportFlevo + Almere City Talenten Brons 14 (4x 

Watersportver-

bond, 2x NHB, 

8x KNVB) 

28-11-21 Nevobo SportUtrecht volleyball academy 

talenten 

Brons 

(2x) 

32 

21-12-21 Topsportvaardigheden Koning Willem I 

College 

Brons+ 

Zilver 

16 

 

Verder hebben in het vierde kwartaal 820 personen e-learningmodule Brons afgerond,  

235 personen e-learningmodule Zilver en 107 personen e-learningmodule Goud. In totaal 

zijn dit er 1.162.  

 

Begeleiders 

In het vierde kwartaal zijn er drie educatiesessies geweest voor begeleidend personeel. 

Eén hiervan vond online plaats. In totaal zijn er in 2021 tien educatiesessies gehouden 

voor begeleidend personeel.  

 

Datum Groep Niveau  Aantal  

aanwezigen 

27-10-21 KNVB UEFA Futsal B TC3 14 

1-12-21 KNSB schaatstrainer niveau 3 opleiding TC3 17 

14-12-21 Vechtsportautoriteit ROC Amsterdam CIOS 

Haarlem trainers in opleiding 

TC3 50 

 

Verder hebben in het vierde kwartaal 325 personen e-learningmodule Trainer-Coach 3 

afgerond, 91 personen Trainer-Coach 4, 66 personen Trainer-Coach 5, 44 personen 

Ouders Basis, 24 personen Ouders Gevorderd, 27 personen (Para)Medische begeleiders 

en 13 personen Sportbestuurders en -officials. In totaal zijn dit er 590.  

 

Olympische en Paralympische Spelen 

Met NOC*NSF is afgesproken dat alle sporters en begeleiders die naar de Olympische of 

Paralympische Winterspelen gaan de volgende e-learningmodulen dienen af te ronden: 

 Sporters: Goud 

 Sporttechnische begeleiders: Trainer-Coach 5 

 (Para)medische begeleiders: (Para)medische begeleiders 

De behaalde certificaten mogen bij de start van de Spelen maximaal twee jaar oud zijn. 

E-learningcertificaten van andere antidopingorganisaties, zoals de Internationale 

Federatie of WADA zijn (na beoordeling door de Dopingautoriteit) vrijwel altijd ook 

geldig.  
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1.1.3 NZVT 

In het vierde kwartaal zijn er 81 product-batchcombinaties (64 certificaten) toegevoegd 

aan de NZVT-database.  

 

1.1.4 Overig 

 In het vierde kwartaal is een start gemaakt met het re-design van de voorkant 

van het e-learningplatform. 

 Op 5 oktober 2021 heeft Support Schone Sport 2021 plaatsgevonden. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn medewerkers van sportbonden, TeamNL centra en andere 

belanghebbende collega’s op de hoogte gebracht van ontwikkelingen op 

antidopinggebied. 38 personen (inclusief sprekers en Dopingautoriteitcollega’s) 

waren op locatie aanwezig en nog eens 36 personen hebben online de 

bijeenkomst gevolgd. Van de deelnemers hebben 18 personen een 

evaluatieformulier ingevuld. Ze gaven de bijeenkomst een gemiddeld cijfer van 

7,6 en waren te spreken over het programma.  

 Samenwerking met scholen: er is een verwijzing naar de e-learningmodulen voor 

de leerlijn schone sport toegevoegd aan de Wikiwijs pagina topsportonderwijs 

voor scholen: https://www.wikiwijs.nl/startpagina/topsportonderwijs/. Daarnaast 

is er met twee topsporttalentscholen en TeamNL Centrum Zuid gesproken over 

het implementeren van de leerlijn schone sport in het vak Talent Skills in het 

topsportonderwijs.  

 Op 23 november heeft hoofd Educatie deelgenomen aan het online congres van 

het Centrum Veilige Sport Nederland.  

 Op 17 december heeft hoofd Educatie deelgenomen aan een Denktanksessie 

Integriteit georganiseerd door NOC*NSF. Doel is een betere borging van 

integriteit binnen de sport. 

 

1.2 Fitness 

 

1.2.1  Gastlessen Fitnessopleidingen  

In het vierde kwartaal zijn er geen gastlessen verzorgd. In dezelfde periode vorig jaar 

zijn er ook geen gastlessen verzorgd. 

 

1.2.2 E-learning 

In het vierde kwartaal hebben acht personen e-learningmodulen Fitnesstrainer A 

afgerond. Het totaal voor fitness over 2021 komt uit op 49 afgeronde e-learningmodulen. 

 

1.2.3 Website Eigen Kracht  

 In het derde kwartaal zijn er 19 webberichten verschenen op de website van 

Eigen Kracht.  

 Op de website van Eigen Kracht stonden 64 oefeningen voor de verschillende 

spiergroepen met foto’s van de beginpositie en eindpositie, steeds met korte 

instructietekst. Ter vervanging zijn voor alle 64 oefeningen instructiefilmpjes 

gemaakt en op de website van Eigen Kracht en op Youtube gezet.  

 

1.2.4 Supplementenwijzer 

In het vierde kwartaal zijn er 17 nieuwe profielen toegevoegd aan de 

Supplementenwijzer App, twee 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 

het vierde kwartaal zijn er op de maandagen 13 korte posts verschenen.  

 De videoclip ‘Alles op Eigen Kracht’ en vier korte clips waarin de waarden van 

Eigen Kracht benadrukt worden, zijn ingezet op social media en hiervoor zijn 

advertenties ingekocht.  

 

https://www.wikiwijs.nl/startpagina/topsportonderwijs/
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1.2.6 Eigen Kracht Challenge 

Op 1 december is de Eigen Kracht Challenge van start gegaan. Voor de Eigen Kracht 

Challenge worden vier sporters voor vier Eigen Kracht Doelen zes maanden lang begeleid 

door twee ervaren personal trainers. Het doel is om te laten zien wat er op eigen kracht 

mogelijk is. De vier sporters hebben verschillende trainingsdoelen van afslanken (Slank & 

Fit) tot voorbereiding voor een bodybuildingwedstrijd (Spierdefinitie Plus). Maandelijks 

zijn er verschillende thema’s: introductie, training, voeding, herstel, motivatie, 

supplementen en eindresultaat. De eerste video’s en webberichten zijn verschenen op de 

website. Vlogs van coaches en deelnemers worden gedeeld via social media.  

 

1.2.7 Eigen Kracht Dag 

De Eigen Kracht-dag is door de coronamaatregelen omgezet naar een videoproductie. De 

opnames zijn op 30 juni gemaakt. De video’s zijn op 23 december op de Eigen Kracht 

website geplaatst. De video’s zijn ook onder de aandacht gebracht via social media en 

Youtube. Het thema van de dag was ‘Lichaamsbeelden in fitness’.  

 

1.2.8 Overig 

Voor het aantrekken van mensen tijdens fitnessbeurzen hebben we het Eigen Kracht 

Zoemerspel laten bouwen. Dit is een spel - vergelijkbaar met de aloude zenuwspiraal of 

bibberspiraal - waarbij een combinatie van kracht en coördinatie nodig is om een 

halterstang door een sleuf te geleiden. Bij contact met de rand gaat er een zoemer af.  

 

1.3  Algemeen Publiek 

 

1.3.1  Corporate website 

In het vierde kwartaal verschenen er tien 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 vierde kwartaal zijn er 116 vragen binnengekomen (totaal 2021: 466). De meeste 

vragen gingen over voedingssupplementen (36%), en over het checken of een 

geneesmiddel op de dopinglijst staat of niet (25%).  

 

1.3.4 Perscontacten 

In het vierde kwartaal waren slechts enkele perscontacten. Er waren geen grote 

dopingonderwerpen. 

  

1.3.5 Diversen 

 In het vierde kwartaal zijn er drie educatiesessie geweest voor het algemeen publiek. 

In totaal zijn er in 2021 zes educatiesessies geweest voor het algemeen publiek.  

 

Datum Groep Niveau  Aantal 

aanwezigen 

12-10-21 Fontys SPECO Op maat (algemeen 

publiek) 

17 

20-10-21 Avans International Forensics  Op maat (algemeen 

publiek) 

21 

9-12-21 Hogeschool Rotterdam Chemie 

en criminaliteit 

Op maat (algemeen 

publiek) 

87 
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1.4 Wetenschap 

 

1.4.1 Besteding wetenschappelijk budget 

Eerder in 2021 heeft Dopingautoriteit drie dozijn producten aangeschaft en voor analyse 

verzonden naar het RIVM. In het vierde kwartaal zijn de eerste uitslagen 

binnengekomen. Voor de definitieve uitslag moet het RIVM nog een analyseronde 

verrichten, waarvoor referentiechemicaliën vereist zijn. Dit zal in 2022 gebeuren. 

 

Voor een tweede project in samenwerking met het RIVM heeft de Dopingautoriteit een 

tiental noötropica (ook bekend als ‘smart drugs’) besteld. In de fitness worden deze 

middelen in toenemende mate gebruikt om de intensiteit van trainingen te verhogen. In 

het vierde kwartaal is de eerste analyseronde voltooid, een tweede ronde met 

referentiechemicaliën volgt in 2022. 

 

De universiteit van Leuven doet in opdracht van de Dopingautoriteit kwalitatief 

onderzoek naar de inhoud van de boodschappen die ‘influencers’ op social media 

verspreiden over dopingmiddelen als anabolica. In het vierde kwartaal is de 

tussenrapportage voltooid. Dit verslag geeft inzicht in de volgersaantallen van enkele 

prominente influencers, alsook de verschillende verdienmodellen die influencers 

hanteren. 

 

1.4.2 Ontwikkeling detectiemethode thyroidgebruik 

De Dopingautoriteit heeft het laatste budget van de – inmiddels opgeheven - Stichting 

Anti-Doping Autoriteit Nederland besteed aan de uitvoer van een onderzoek bij DoCoLab 

in Gent. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een detectiemethode voor 

schildklierhormonen. In het vierde kwartaal is een concreet onderzoeksvoorstel ter 

goedkeuring voorgelegd aan de ethische commissie van de universiteit Gent. Het 

onderzoek is naar planning eind 2022 klaar. 

 

1.4.3 Onderzoek handel in doping 

Het ministerie van VWS heeft de beleidsreactie van het rapport Sterk Spul op 29 

november naar de Tweede Kamer verstuurd.  

 

1.4.4 Inventarisatie wetenschappelijke literatuur 

In het vierde kwartaal zijn er 92 artikelen toegevoegd aan het wetenschappelijk 

archief/doping.nl. 

 

1.4.5 Ondersteuning dopingzaken 

In het derde kwartaal heeft de wetenschappelijk medewerker ondersteuning gegeven in 

een […]zaak en in een […]-zaak. 

 

1.4.6   Promotieproject 

Over het vierde kwartaal zijn er geen bijzonderheden te melden. 

 

1.4.7  Overig 

 Het artikel over SARMs dat de wetenschappelijke medewerker samen met de 

NVWA, de douane en het IGJ heeft geschreven, is gepubliceerd in TSG.  

 De voorlichter Fitness heeft een artikel gepubliceerd in Sportgericht (nr. 6, 

december 2021). Dit artikel is geschreven samen met bewegingswetenschappers 

en docenten van de HAN Hogeschool. Het onderwerp is de prevalentie en risico’s 

van supplement- en dopinggebruik in Nederlandse sportscholen.  
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2. Handhaving & Opsporing 
 

2.1 Dopingcontroles 

 

De Dopingautoriteit heeft in periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 

(het vierde kwartaal) 840 dopingcontroles uitgevoerd. 59% van deze dopingcontroles is 

buiten wedstrijdverband verzameld. 181 dopingcontroles zijn uitgevoerd in opdracht van 

derden.  

 

Uitgevoerde dopingcontroles Kwartaal 4 Totaal 2021 

Urinecontroles 688 2.144 

Bloedcontroles 40 220 

Bloedpaspoort 112 390 

Totaal aantal uitgevoerde controles 840 2.754 

Onsuccesvolle controlepogingen 27 189 

Percentage buiten wedstrijdverband 59% 74% 

Percentage binnen wedstrijdverband 41% 26% 

In “opdracht” van derden 181 357 

 

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 oktober 2021 t/m 31 december 2021 zijn er vijf 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 4 Totaal 2021 

S1 Anabole middelen 0 2 

S6 Stimulantia 5 11 

S9 Glucocorticoϊden 0 1 

 

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 
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actuele whereabouts-informatie. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot de 

vaststelling van een whereabouts-fout (een foutieve inzending of een missed test).  

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 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 zijn er 15 whereabouts-

fouten definitief vastgesteld door de Dopingautoriteit.  

 

 

 

Sporttak Kwartaal 4 Totaal 2021 

 FF MT Totaal FF MT Totaal 

 1 2 3 5 12 17 

 0 0 0 0 1 1 

 2 2 4 10 11 21 

 0 0 0 0 1 1 

 0 2 2 3 12 15 

 0 3 3 0 6 6 

 0 0 0 0 2 2 

 0 0 0 0 6 6 

 0 0 0 0 2 2 

 0 2 2 0 7 7 

 0 1 1 1 4 5 

 

Op 31 december 2021 (einde van kwartaal vier) waren er negen sporters met twee 

vastgestelde whereabouts-fouten binnen een periode van 12 maanden. Bij drie 

vastgestelde whereabouts-fouten in een periode van 12 maanden volgt aangifte bij de 

tuchtcommissie van een (mogelijke) dopingovertreding.  

 

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 

om het programma vorm te geven. Op basis van de notitie is een convenant tot stand 

gekomen. De aansluiting van de Vechtsportautoriteit bij het Instituut Sportrechtspraak is 

op 1 november 2021 gerealiseerd. […] 

 

2.4.2 NOC*NSF 

In aanloop naar de Olympische Winter Spelen (Bejing 2022), heeft de Dopingautoriteit 

meerdere gesprekken gevoerd met NOC*NSF omtrent sporters die mogelijk in 

aanmerking komen om namens Nederland aan de Olympische Spelen deel te nemen. 

Relevante sporters hebben gaandeweg in het vierde kwartaal een whereabouts-

Whereabouts-fouten Kwartaal 4 Totaal 2021 

Missed test 12 64 

Foutieve inzending 3 19 
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verplichting van de Dopingautoriteit gekregen, teneinde de sporters gericht te kunnen 

testen. Het streven is om al deze sporters in de voorafgaande periode minimaal éénmaal 

gecontroleerd te hebben.  

 

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 (Peking 2022) zullen gaan deelnemen. […]De Dopingautoriteit heeft 

het merendeel van de testen gedefinieerd door de Expert Group in haar planning 

opgenomen. De overige dopingcontroles worden in samenspraak met en door de 

betreffende internationale federatie verder vorm gegeven. 

 

 

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: 

 

Sport Kwartaal 4 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 

 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

 1 0 0 1 0 2 1 0 3 

 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 0 0 0 0 2 3 0 1 4 

 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
 

In het vierde kwartaal van 2021 zijn er opvallend weinig meldingen binnen gekomen ten 

opzichte van de voorgaande kwartalen. De reden hiervan is onbekend, maar de effecten 

van een “lockdown” en de gevolgen voor de sport in Nederland kunnen zeker niet worden 

uitgesloten.  

 

3.2 Eigen waarnemingen 

[…] 

 

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

partners 

 

In het vierde kwartaal is in tegenstelling tot eerdere kwartalen geen beschikbare 

informatie door de Dopingautoriteit informatie verstrekt. Onderstaande tabel toont de 

jaar totaal frequentie en de betreffende organisaties waar informatie is aan verstrekt. 

 



9 

 

 

Organisatie Verstrekking kwartaal 4  Totaal 2021 

Athletics Integrity Unit (AIU) 0 1 

Fédération Equestre Internationale (FEI) 0 1 

International Testing Agency (ITA) 0 1 

Overheidsinstelling 0 1 

Nado Vlaanderen 0 2 

Overheidsinstelling 0 1 

U.S. Anti-Doping Agency (USADA) 0 2 

Union Cycliste Internationale (UCI) 0 2 

 

De Dopingautoriteit is toegevoegd aan de […] 

[…] 

 
 

4.  Juridische zaken 
 

4.1 Wetgevingstraject 

 

Na de aankondiging van WADA dat de constructie inzake de Bezwaarcommissie Nationaal 

Dopingreglement (BND) niet voldoende institutioneel onafhankelijk was, is na het 

afronden van de tussenoplossing vol ingezet op het wetswijzigingstraject. Binnen dit 

traject werken VWS/WJZ, VWSD/DS en de Dopingautoriteit aan een wetsvoorstel 

betreffende wijziging van de Wuab, inclusief een algemene en artikelsgewijze toelichting.  

 

4.2 Uitvoeringstoets wetsvoorstel 

 

Onderdeel van het proces van elke wetswijziging is het doen van een uitvoeringstoets. 

VWS heeft de Dopingautoriteit verzocht om een dergelijke uitvoeringstoets inzake het 

wetsvoorstel. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Dopingautoriteit het wetsvoorstel 

getoetst op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. Naar aanleiding van de 

uitvoeringstoets is het wetsvoorstel aangepast en heeft JZ een tweede uitvoeringstoets  

uitgevoerd.  
 

4.3 Wets- en beleidsevaluatie 

 

De Wuab bevat een evaluatiebepaling die stelt dat de minister van VWS binnen vier jaar 

na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag zendt over de 

doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. De Kamer heeft verder 

gevraagd om een evaluatie van het antidopingbeleid in bredere zin, er ligt een 

evaluatierapport van de Raad van Europa en er is een systeemdiscussie gevoerd in 2021, 

die is opgeschort in verband met het lopende wetswijzigingstraject (n.a.v. de compliance 

discussie met WADA). JZ heeft een startnotitie opgesteld over de belangrijkste 

uitgangspunten voor de wets- en beleidsevaluatie.   

 

4.4 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

 

Er zijn geen nieuwe Wob-verzoeken ontvangen.  

 

4.5 Dopingzaken 

 

[…] 
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5.  COO-zaken/ondersteuning 
 

5.1 Planning & Control cyclus financiers 

 

De kwartaalcijfers zijn opnieuw besproken met VWS en de begroting voor 2022 is 

ingediend en goedgekeurd. Voor NOC*NSF moest een iets formelere weg bewandeld 

worden dan in de afgelopen jaren, maar die horde is in goede samenwerking genomen. 

Met VWS heeft een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden waarbij de leidinggevenden van 

de directie Sport en het directoraat Volksgezondheid helaas afwezig waren.  

 

5.2 Overige VWS-contacten 

 

In het kader van de expert-overleggen van het ministerie van VWS (inmiddels acht 

verschillende) is er in dit kwartaal deelgenomen aan een bedrijfsvoeringsoverleg, een 

privacy-kringoverleg (door de jurist) en een integriteitscoördinatorenoverleg. Met de 

duurzaamheidscoördinatoren van VWS is er een aparte afspraak geweest (en in dit kader 

is ook met een gemeenteambtenaar van Capelle aan den IJssel gesproken). 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 

 

Voor het jaarrekeningproces is er in het najaar een ‘proefafsluiting’ geweest, waarvoor 

ook enkele uren externe expertise is ingehuurd. Die extra steun zien wij als een soort 

van cursus om meer te leren over de ins en outs van een jaarrekening (twee geplande 

cursussen die de administrateur zou volgen zijn niet doorgegaan vanwege de corona-

maatregelen). 

 

De Europese aanbestedingen voor de centrale ICT-voorziening en de inkoop van 

dopingcontroleanalyses zijn verder voorbereid, maar nog niet gestart. Het bedrijf[…]zal 

het proces ondersteunen. 

 

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 
 

In het laatste kwartaal was even druk als het kwartaal ervoor. 

 

In de afgelopen periode zijn 31 aanvragen goedgekeurd.  

Één aanvraag is afgewezen.  

 

oktober    7 

november  15 

december    9 

 

In 17 gevallen ging het om gebruik van methylfenidaat. Er waren vier dispensaties voor 

insuline.   

 

In totaal waren er dispensaties van 16 verschillende bonden.  

Vier aanvragen waren afkomstig uit het rugby, drie aanvragen van de Atletiekunie en de 

KNWU. 
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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 

wetenschappelijke documenten, voorlichtingsmaterialen en historische documenten 

beschikbaar. Tot en met het derde kwartaal zijn er in 2021 in totaal 821 nieuwe records 

toegevoegd (2020: 701). Het totaal aantal beschikbare documenten was op 31 december 

2021 7.741 (op 31 december 2020: 6.920). 

 

 

8. Harm Reduction 
 

2.1 Anabolenpoli  

Voor het vierde kwartaal zijn er geen bijzonderheden te vermelden.  

 

2.2 HARNAS-studie 

Voor het vierde kwartaal zijn er geen bijzonderheden te vermelden.  

 

2.3 Dopinginfo.nl 

De wetenschappelijk medewerker heeft in het vierde kwartaal geen profielen geschreven 

voor dopinginfo.nl. 

 

2.4 Harm Reduction Dag 

Het Symposium 10 jaar Anabolenpoli – ofwel de Harm Reduction Dag - is op 16 

december gehouden.. Het was een hybride evenement. Er waren 26 personen op locatie, 

online waren er 47 deelnemers. Van de deelnemers hebben 28 personen een 

evaluatieformulier ingevuld. De deelnemers gaven de bijeenkomst gemiddeld een cijfer 

van een 8,3 (op een schaal van 1-10).  

 

 

9. Internationale zaken 
 

9.1 WADA 

 

9.1.1 Internationale ontwikkelingen 

In samenspraak met het ministerie en met NOC*NSF zijn er twee voordrachten gedaan 

voor WADA comité’s: […]voor het Compliance Review Committee en […]voor het Health, 

Medical & Research Committee. […]is uitgebreid geïnterviewd, inclusief verschillende 

referenten die voor hem worden doorgegeven. Helaas zijn beide kandidaten het niet 

geworden.  

 

9.1.2 WADA Education Standing Committee 

Op 3 en 4 november heeft Hoofd Educatie deelgenomen aan een online vergadering van 

de WADA Education Standing Committee.  

 

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 is eenmaal samengekomen en er zijn 

afspraken gemaakt over de wijze waarop alle verzamelde kennis het best openbaar 

gemaakt kan worden. 

 

http://www.doping.nl/
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9.2 Raad van Europa 

 

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 8 november. 

 

9.2.2 Monitoring Group 

In december heeft een vergadering van de Monitoring Group van de Raad van Europa 

plaatsgevonden.  

 

9.2.3 Evaluation Visit 

Het verslag van het evaluatiebezoek van de Raad van Europa is openbaar gemaakt. Het 

bevatte geen verrassingen en wel de gehoopte input die goed gebruikt kan worden bij de 

evaluatie van de Wuab die in 2022 zal plaatsvinden.  

 

9.3 iNADO 

 

Twee iNADO-collega’s hebben een bezoek gebracht aan de Dopingautoriteit om in 

algemene zin ervaringen en ideeën uit te wisselen. Dit werd vanuit beide kanten zeer 

gewaardeerd. 

9.4 Overig Internationaal 

 

9.4.1 NADO Leaders 

Onder leiderschap van de Noorse collega’s hebben verschillende NADO’s (grofweg de 

ondertekenaars van ‘The Copenhagen Declaration’ uit 2016, ook wel ‘NADO Leaders’ 

genoemd) nieuwe ‘Guiding Principles’ verwoord die de basis zouden moeten vormen van 

het toekomstig antidopingbeleid. De voortrekkersrol wordt ingevuld door Noorwegen, 

maar wij zijn uiteraard ook betrokken bij dit initiatief. De datum van openbaarmaking 

van het nieuwe document is nog niet bekend. 

 

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. 

 

9.4.3 Overige zaken 

In Parijs werd een bezoek aan de WADA Foundation Board vergadering gekoppeld aan 

het aankondigen van de plannen van de Franse collega’s richting de Olympische Spelen 

van 2024. Zij gaan hun educatie-inspanningen deels laten financieren door privaat geld. 

 

Het jaarlijkse USADA-symposium over wetenschappelijke zaken is opnieuw op afstand 

gevolgd en er is oppositie gevoerd bij een promotie aan de Universiteit van Kopenhagen. 

 

 

10. Bureau / diversen 
 

10.1 Personeel 

 

Het is ongewoon druk op personeelsgebied. In het laatste kwartaal zijn er meerdere 

contractuitbreidingen geweest en is een interne kandidaat opgeschoven naar de positie 

van Senior Medewerker Dopingcontroles. Ook zijn er meerdere wervingen gestart voor 

nieuwe functies. Er is besloten één tijdelijk contract niet te verlengen.  

 

Ook zijn er twee MBO-stagiairs aangenomen om de inrichting van de nieuw in gebruik 

genomen magazijnen te laten plaatsvinden. Zij vervullen allerlei hand- en spandiensten 

aan verschillende afdelingen.  
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10.2 Overige lezingen / overleggen / bijeenkomsten 

 

De jaarlijkse BHV-training, inclusief ontruimingsoefening, is gevolgd door drie collega’s. 

 

 

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. 

 

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. Het project is eind 2021 afgerond. 

 

 

Vincent Egbers  

3 februari 2022 


