Historisch laag aantal dopingovertredingen in 2019
Jaarlijks publiceert NADO Vlaanderen haar dopingcontrolestatistieken. In 2019 werden op een totaal
van 1813 controles 13 positieve gevallen genoteerd (0,6%), waarvan er uiteindelijk 8 effectief
gesanctioneerd werden door de disciplinaire commissie. Vergeleken met 2018 betekent dit een
daling van 1,2% en meteen het laagste aantal positieve gevallen ooit. Deze daling is deels te
verklaren doordat de focus nog meer van breedtesporters naar elitesporters verschoof zoals
aanbevolen door het WADA. Naast deze cijfers werden ook 80 gerichte controles in fitnessclubs
verricht waar maar liefst 27% van de gecontroleerde sporters positief testte.

Aantal controles
Het totaal aantal uitgevoerde controles in 2019 bedroeg 1893 t.o.v 1895 in 2018 waarvan:
-

1103 in wedstrijdverband (tov 982 in 2018)
710 buiten wedstrijdverband (tov 830 in 2018)
80 in fitnessclubs (tov 83 in 2018)

Hierbij werden 29 verschillende sporttakken gecontroleerd in wedstrijdverband en 11 verschillende
sporttakken buiten wedstrijdverband.

Bevindingen
De controles binnen wedstrijdverband gaven aanleiding tot 12 afwijkende resultaten waarvan:
-

7 x gebruik van stimulantia
5 x gebruik van cannabis
1 x gebruik van anabole steroïden

In zes gevallen van gebruik van stimulantia werd hiervoor een Toestemming voor Therapeutische
Noodzaak (TTN) toegekend voor de stof ‘Rilatine’.
Daarnaast werden er binnen wedstrijdverband 40 atypische bevindingen geregistreerd. Dit zijn
afwijkende waarden op basis van het bloed- of steroïdenprofiel waarbij verder opvolgonderzoek
nodig is. In één geval werd de atypische bevinding ook gekwalificeerd als een afwijkend
analyseresultaat en werd dus een positieve controle.
Controles buiten wedstrijdverband leverden 13 atypische bevindingen op waarvan in één geval de
atypische bevinding na onderzoek ook als afwijkend analyseresultaat werd beschouwd.
Bij de fitnesscontroles werden 21 afwijkende resultaten vastgesteld en 1 persoon weigerde een
dopingcontrole te ondergaan. De afwijkende resultaten zijn allemaal terug te leiden tot het gebruik
van anabolica en werden allemaal bestempeld als een dopingovertreding, net zoals de geweigerde

controle. De 10 atypische bevindingen zijn geen afzonderlijke gevallen maar vallen samen met de
afwijkende resultaten.

Sporttakken
De gesanctioneerde dopingovertredingen (waarbij 2 voorlopige schorsingen) werden in de volgende
sporttakken vastgesteld:
-

Bodybuilding (1)
Muythai (1)
Padel (1)
Tennis (1)
Voetbal (1)
Wielrennen (3)
Fitness (22)
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