Antidopingcharter

voor de arts

1.

De gezondheid en de veiligheid van
de sporter primeren. Ik respecteer
steeds de ethische integriteit van
mijn beroep.

2. Ik ben op de hoogte van het

Antidopingdecreet en handel er ook
naar.

ALS ARTS GA IK HET VOLGENDE ENGAGEMENT AAN BIJ
DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN SPORTERS:

3. Ik ben op de hoogte van de lijst van
verboden stoffen en methoden, en
handel er ook naar.

4. Ik ben op de hoogte van de regels

voor de toestemming wegens
therapeutische noodzaak (TTN) en
handel er ook naar. Ik ben op de
hoogte van de medische informatie
die door het WADA is aangereikt
ter ondersteuning van de
TTN-commissie.

5. Ik kies bij de behandeling van elke

www.antidoping.vlaanderen

aandoening eerst voor toegestane,
evidencebased behandelingen en
methodes. Pas als dat niet of onvoldoende helpt, zal ik uit medische
noodzaak een behandeling met een
verboden stof of methode overwegen. Ik noteer alle patiëntengegevens
nauwkeurig in het medische dossier.

6. Op geen enkele manier, ook niet

onder druk van de sporter of zijn
entourage, werk ik mee aan het
toedienen van verboden stoffen of
methoden aan sporters, of aan
pogingen in die zin, tenzij uit therapeutische noodzaak en in strikte
overeenstemming met de regels voor
de toestemming wegens therapeutische noodzaak.

7. Als ik op de hoogte ben van dopingpraktijken waarbij een patiënt van
mij als sporter betrokken is, zal ik
al het mogelijke doen om hem van
die praktijken af te helpen en dat
ook omstandig in het medische
dossier noteren.

8. Ik zal in duidelijke taal mijn sporter

en zijn entourage bewustmaken van
de ethische principes van de sport.
Ik vermijd overdreven medicatie,
overdreven voedingssupplementen
en overbodige inspuitingen of
andere handelingen die niet in
verhouding staan tot de diagnose.
Bij de begeleiding van jeugdige
sporters zal ik daar extra aandacht aan besteden.

