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HERINNERING: ‘VERBODEN LIJST’ 2018 TREEDT IN WERKING
OP 1 JANUARI 2018
Zoals elk jaar past het wereldantidopingagentschap (WADA) ‘de Lijst’ van verboden stoffen en
methoden aan. Ook nu opnieuw en dit met ingang vanaf 1 januari 2018. Dit jaar zijn er weliswaar geen
substantiële verschillen met de lijst van 2017 en is enkel alcohol van de lijst verdwenen, met
uitzondering bij enkele specifieke sporttakken waarvan de sportfederaties zelf beslissen om dit te
handhaven.
Op onze website www.antidoping.vlaanderen kan je niet alleen de lijst terugvinden maar kan je, als
sporter of behandelend arts, voor elk geneesmiddel dat in België op de markt verkrijgbaar is nagaan of
dit geneesmiddel al dan niet een verboden stof bevat, zoals vermeld op de lijst.
De lijst, die een van de vijf Internationale Standaarden is van het WADA, is verplicht te volgen voor alle
ondertekenaars van de Wereldantidopingcode (de Code), en geeft aan welke stoffen en methoden
zowel binnen als buiten wedstrijdverband ongeacht de sporttak verboden zijn en ook welke stoffen
verboden zijn in welbepaalde sporten.
Zoals u weet maakt het WADA de lijst en de wijzigingen drie maanden vóór de inwerkingtreding ervan
bekend opdat alle belanghebbenden, en in het bijzonder sporters en hun entourage, voldoende tijd
zouden hebben om zich ermee vertrouwd te maken en elk land, sportfederatie of
antidopingorganisatie zijn regelgeving tijdig kan aanpassen bij het begin van het nieuwe jaar.
Ook al is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de sporter zelf om te weten welke stoffen en
methoden er in de lijst staan en welke mogelijk verboden stoffen er zich in zijn of haar lichaam
bevinden, laten we er samen voor zorgen dat we al het mogelijke doen om hen te helpen zuivere
sporters te blijven.
Met dit persbericht willen we er iedereen nogmaals attent op maken dat de lijst 2018 en de wijzigingen
gemakkelijk te raadplegen zijn op onze website. Wij hopen ook dat u ons helpt, via de rechtstreekse
communicatiekanalen waarover u beschikt, om alle sporters en hun entourage, alle Vlaamse
sportfederaties en sportartsen op de hoogte te brengen van deze belangrijke informatie voor een
zuivere sportbeoefening, in en buiten de competitie.
Alle info op http://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/lijst-geneesmiddelen/

