
kort verslag van de dopingconferentie 2015 

Over een dopingvrije sportcultuur in Nederland! 

Als het om doping gaat moet je juist niet de grenzen verleggen! Die oproep deed VWS-minister 

Edith Schippers op 23 april 2015 aan alle betrokken in de sport en fitness aan het begin van de 

conferentie ‘Een dopingvrije sportcultuur in Nederland!’ op Papendal. Ook stelde de minister € 

300.000,-- beschikbaar voor een actieplan waarmee de sportsector en de fitnessbranche in 2015 

en 2016 aan de slag gaan. 

Na de speech van de minister kwamen verschillende gastsprekers aan het woord. Zo presenteerde 

Olivier de Hon, onderzoeker Dopingautoriteit, de resultaten van het onderzoek naar dopinggebruik 

onder Nederlandse topsporters. Herman Ram, directeur Dopingautoriteit, schetste het nationale 

antidopingbeleid. Na hem ging Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU, in op de succesvolle 

aanpak in het wielrennen. Met een dubbelinterview met Chiel Warners, voorzitter van de 

Atletencommissie, en Richard Plugge, LottoNL-Jumbopploeg werd dit deel van het programma 

afgesloten. 

Na een korte pauze konden de aanwezigen in één van de vijf deelsessies verder praten over de te 

nemen stappen naar een dopingvrije sportcultuur in Nederland. Zo is onder meer van gedachten 

gewisseld over het beïnvloeden van de internationale agenda, het terugdringen van doping in de 

breedtesport/fitness en over goede informatie-uitwisseling in relatie tot privacy. 

De uitkomsten van de deelbijeenkomsten werden vervolgens plenair gepresenteerd door een panel 

bestaande uit: Jeroen Bijl (manager Topsport NOC*NSF), Edwin Goedhart (bondsarts KNVB), 

Tjeerd de Jong (voorzitter Fit!vak), Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht, VU Amsterdam) en 

Herman Ram. De conferentie werd afgesloten met een gezamenlijk slotwoord van Andre Bolhuis 

(voorzitter NOC*NSF) en Angelique Berg (directeur-generaal Volksgezondheid van VWS). 

 De concrete aanbevelingen uit de conferentie zijn als volgt. 

 

 Kies een brede aanpak gericht op topsport én jeugd; stel daarbij een schone sport 

centraal voor bewustwording en draagvlak; 

 Betrek relevante Nederlandse internationale sportbestuurders; ondersteun hen met 

adequate informatie en argumentatie; 

 Zorg voor het structureel (bij)scholen van fitnessinstructeurs & trainer/coaches; 

organiseer educatie over verantwoord gebruik voedingssupplementen; 

 Verbeter de ondersteuning van sporters die van doping worden verdacht; verbeter 

de informatie-uitwisseling met inachtneming van de privacy van sporters; 

 Zorg voor juridische binding van sport(medische) begeleiders aan dopingregels en 

organiseer structureel scholing voor kennis & gedrag. 

 

Deze conferentie, een initiatief van VWS, werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de 

Dopingautoriteit, de KNWU en sportkoepel NOC*NSF. De uitkomsten zijn verwerkt in een cartoon 

en een animatievideo (beschikbaar in het Nederlands en Engels). Dit materiaal is ook te gebruiken 

voor presentaties, het geven van voorlichting en scholing. Het is te vinden op Rijksoverheid.nl: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen/inhoud/eerlijke-en-sportieve-

competitie en de Engelse versie op: https://www.government.nl/topics/sports/contents/fair-sport . 
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