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Vlaamse sport- en keuringsartsen ondertekenen antidopingcharter
Op 27 november 2013 hebben de Vereniging van Sport- en KeuringsArtsen (SKA) en het
anti-dopingagentschap NADO Vlaanderen een charter ondertekend om een duidelijk
signaal te geven dat ook de artsen bij het begeleiden van sporters een
verantwoordelijkheid hebben in de strijd tegen doping en voor gezond sporten. Dat
gebeurde tijdens de tweede editie van het SKAfé, een organisatie van SKA in
samenwerking met NADO Vlaanderen. De wetenschappelijke avond, met als thema
“Dopingbestrijding anno 2013”, richtte zich tot artsen en personen betrokken bij
sportfederaties en dopingbestrijding. Het charter werd ondertekend in aanwezigheid van
dr. Jacques Rogge, erevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Het charter zal
vanaf 2014 deel uitmaken van de deontologische code van SKA. Ook Vlaams minister van
Sport Philippe Muyters ondersteunt het antidopingcharter.
De tweede editie van het SKAfé stond in het teken van “Dopingbestrijding anno 2013” en bracht
een 140-tal sport- en keuringsartsen samen. Sprekers prof. dr. ir. Peter van Eenoo (DoCoLab,
UGent) en dr. Hans Cooman (NADO Vlaanderen) lichtten de dopingpreventie en –bestrijding in de
praktijk toe vanuit het perspectief van het labo en de positie van de arts. De avond werd
afgesloten met een debat over de thematiek met beide sprekers en dr. Jacques Rogge
(erevoorzitter IOC), onder leiding van sportjournalist Hans Vandeweghe.
Het antidopingcharter vraagt aan sport- en keuringsartsen het engagement aan te gaan de
principes van een dopingvrije sport voorop te stellen bij de behandeling en begeleiding van
sporters. Daarbij laat de arts de gezondheid en de veiligheid van de sporter primeren. De arts
dient bij de behandeling van elke aandoening eerst voor toegestane, evidencebased
behandelingen en methodes te opteren en pas in tweede instantie voor een behandeling met een
verboden stof of methode uit medische noodzaak. De arts engageert zich om zich niet onder druk
te laten zetten van de sporter of zijn entourage om verboden stoffen of methoden toe te dienen.
Volgens het charter heeft de arts de morele verplichting het mogelijke te doen om sporters van
dopingpraktijken af te helpen. Tot slot zal hij de sporter en zijn entourage bewustmaken in verband
met de ethische principes van de sport en overdreven medicatie, overdreven
voedingssupplementen en overbodige inspuitingen of andere handelingen vermijden, met extra
aandacht voor jonge sporters.
Tom Teulingkx, voorzitter Vereniging van Sport- en KeuringsArtsen (SKA): “SKA ondertekent dit
charter als duidelijk signaal naar onze leden, sporters en iedereen die met sport te maken heeft,
dat wij ook onze verantwoordelijkheid opnemen om mee te werken aan een gezonde en zuivere
sportbeleving voor alle leeftijden en alle niveaus.”
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Ik ben minister van Sport, niet van Valsspelen of
Gezondheidsrisico’s. Ik ben dan ook verheugd met dit charter, dat enkel kan bijdragen tot een
eerlijker, veiliger en duurzamer sportbeleving. Elke arts die het charter ondertekent, levert extra
munitie in de voortdurende strijd tegen doping.”
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