VERBODEN BINNEN EN BUITEN WEDSTRIJDVERBAND
S1. Anabole middelen
•
•
•

Androgene anabole steroïden (AAS) worden niet langer onderverdeeld in een exogene en
endogene klasse. Praktisch gezien verandert er niets. De toediening van AAS blijft verboden.
Methylclostebol en 1-epiandrosteron zijn toegevoegd als voorbeelden van AAS.
Ligandrol is toegevoegd als veelgebruikte benaming voor LGD-4033.

S2. Peptidehormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica
•

Argon is van de dopinglijst verwijderd.

S4. Hormoon- en metabole modulatoren
•

Bazedoxifeen en ospemifeen zijn toegevoegd als voorbeelden van Selectieve OestrogeenReceptor Modulatoren (SERMs).

M2. Chemische en fysieke manipulatie
•

Ter verduidelijking: het proteaseverbod geldt alleen voor de manipulatie van samples.
Uitwendig en systemisch therapeutisch gebruik van proteasen is niet verboden.

M3. Genetische- en celdoping
•
•
•

Het mechanisme dat genexpressie beïnvloedt wordt niet langer benoemd maar algemeen
gehouden
Genuitschakeling en gentransfer zijn toegevoegd als voorbeelden van genetische
dopingmethoden.
Het gebruik van niet-getransformeerde stamcellen voor het genezen van letsels is niet
verboden, zolang ze alleen zorgen voor het herstellen van het aangedane gebied en niet zorgen
voor extra verbetering.

VERBODEN BINNEN WEDSTRIJDVERBAND
S6. Stimulantia
•
•

Octodrine (1,5-dimethylhexylamine) is toegevoegd als voorbeeld van specifieke stimulantia. De
stof is recent aangetroffen in voedingssupplementen.
Toediening van imidazolderivaten is niet verboden bij dermatologisch, nasaal en oftalmologisch
gebruik.

S7. Narcotica
•

Alle optische isomeren zijn verboden, zoals levomethadon.

S8. Cannabinoïden
•

•

Ter verduidelijking: alle natuurlijke en synthetische cannabinoïden zijn verboden, inclusief
bereidingen van cannabis of synthetische cannabinoïden. Natuurlijk Δ9-tetrahydrocannabinol
(THC) en synthetisch THC (bijv. dronabinol) zijn verboden. Alle synthetische cannabinoïden die
de effecten van THC nabootsen zijn verboden.
Cannabidiol (CBD) is niet verboden. Wel waarschuwt WADA dat CBD verkregen uit
cannabisplanten THC kan bevatten. THC staat op de dopinglijst.

MONITORPROGRAMMA
•

Ecdysteron is toegevoegd aan het monitorprogramma. De stof staat dus niet op de dopinglijst,
maar WADA houdt het gebruik wel in de gaten.

