Standpunt KNMvD over doping bij paarden
Inleiding
De afgelopen jaren stond de paardensport negatief in de schijnwerpers vanwege het
toepassen van ongeoorloofde middelen bij sportpaarden. Op de Olympische Spelen van
Athene en Hongkong leidde dit tot uitsluitingen van topruiters. Deze affaires zorgen voor
verontwaardiging bij het publiek en zijn schadelijk voor de paardensport.
De Federation Equine Internationale (FEI) reageerde hier in 2008 op met het instellen van
een zogenaamde commissie “schone sport” die moest zorgen voor nieuw pakket aan
maatregelen om het gebruik van ongeoorloofde middelen te bestrijden. De voorstellen van
de commissie leiden tot felle discussie binnen de paardensport en onder
paardendierenartsen, onder andere over het beperkt toestaan van pijnstillers. In november
van 2010 zal de FEI op haar ledenvergadering een definitief besluit nemen over dit gevoelige
onderwerp.
Probleemstelling
Doping is het gebruik van (dier)geneesmiddelen of methoden die de prestatie tijdens
wedstrijden beïnvloeden. Het toepassen hiervan is op grond van de reglementen van de FEI
niet toegestaan. De dopinglijst bevat meer dan 1000 stoffen die verboden zijn. Daarnaast
hanteert de FEI echter ook een lijst van 126 stoffen waarmee paarden buiten de wedstrijden
om behandeld zouden kunnen worden wanneer dat nodig is. Tijdens de wedstrijden zelf zijn
deze middelen echter verboden. Het voorstel van de FEI is om van deze laatste groep
drempelwaarden vast te stellen waaronder het paard moet zitten alvorens te kunnen
deelnemen aan wedstrijden. Eén van de vragen die hierbij opkomt is of deze regel juist wel
bijdraagt aan het welzijn van paarden in de wedstrijdsport. Sommigen zijn van mening dat
gebruik van bepaalde middelen noodzakelijk is om het welzijn van de paarden bijvoorbeeld
tijdens transport naar en gedurende het wedstrijdprogramma (onder soms extreme
omstandigheden) te kunnen waarborgen. Een andere discussie die ontstaat door deze
verandering in regelgeving is dat door het toestaan van gebruik van bepaalde middelen bij
wedstrijdpaarden een beginnende blessure teveel zou kunnen worden gemaskeerd.
Hierdoor is het voorstelbaar dat door (extreme) belasting de blessure gedurende arbeid in
aanloop naar of ten tijde van een wedstrijd juist verergerd. Al met al lijkt de grens tussen
ongeoorloofde en geoorloofde medicatie er niet duidelijker op te worden.
Overwegingen
Het is bekend dat paarden er baat bij hebben wanneer kleinere blessures in een vroeg
stadium behandeld worden. Dit bevordert het herstel van microtrauma dat ontstaat na zware
inspanningen. De vraag is echter wel of paarden tijdens dit herstel niet teruggetrokken
zouden moeten worden uit de competitie. Het is niet eenvoudig te bepalen of door het
toestaan van bepaalde medicatie bij wedstrijdpaarden (zoals bijvoorbeeld pijnstillers en
ontstekingsremmers) deze risico geven op verergering of juist verbetering van een
opkomende blessure. Verder is het denkbaar dat paarden die eigenlijk fysiek niet 100% zijn,
hierdoor toch “wedstrijdfit” gemaakt of gehouden kunnen worden. Naast het risico tot schade
aan gezondheid en welzijn van paarden kan deze regel uiteindelijk ook leiden tot
competitievervalsing.
Standpunt
De Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) van de KNMvD wijst het gebruik van
prestatiebeïnvloedende middelen aan wedstrijdpaarden af. Deze middelen leiden tot
competitievervalsing en kunnen bovendien schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn
van paarden. Wat betreft het toedienen van medicatie om blessures te behandelen is de
GGP van mening dat paarden onder therapeutische invloed van medicamenten zoals
pijnstillers en ontstekingsremmers niet zouden moeten deelnemen aan wedstrijden. Dat
betekent dat er tijdens de wedstrijd geen werkzame hoeveelheid van deze stoffen in het
bloed of de urine aanwezig zou mogen zijn. Hoe hoog deze zogenaamde drempelwaarden

1

moeten zijn, zal nog nader bepaald moeten worden. Dierenartsen hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid om te bepalen of een paard wel of niet behandeld moet worden met
bepaalde medicatie rond een wedstrijd.
Standpunt d.d. 21-06-2010. Voor persvragen over dit standpunt kunt u contact opnemen met
de perscoördinator van de KNMvD, bereikbaar via 06-22996097. Meer informatie over de
KNMvD vindt u op www.knmvd.nl.
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