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LIJST VAN VERBODEN STOFFEN EN 
VERBODEN METHODEN VOOR HONDEN 

As of January 1 st, 2010 

1. STOFFEN EN METHODEN TE ALLEN TIJDE VERBODEN 1 (IN- en OUT-OF-
COMPETITION)

A. De volgende groepen stoffen zijn te allen tijde verboden
• • Anabole steroïden en anabole middelen
• • Hormonen en verwante stoffen en hun afgevende factoren² (inclusief schildklierhormonen en 
verwante stoffen, bijv. thyroxine)
• • Hormoonantagonisten en -modulatoren en aanverwante stoffen2 3
• • Beta-antagonisten
• • Diuretica en andere maskerende middelen
• • Stoffen met dezelfde effecten als hier vermeld

B. De volgende methoden zijn te allen tijde verboden:
• • Verbetering van de zuurstofoverdracht (“bloeddoping”)
• • Chemische of fysieke manipulatie die bedoeld is om de integriteit van monsters te veranderen, 
inclusief maar niet beperkt tot katheterisatie, urinevervanging of wijziging
• • Intraveneuze infusies zijn verboden, behalve tijdens chirurgische procedures, medische 
noodgevallen of klinisch onderzoek
• • Gendoping

1 “Te allen tijde” doet niet af aan de gewone principes van de zorg en het welzijn van de hond en sluit dus niet uit dat een hond 
wordt behandeld met welke stof of methode dan ook die door de dierenarts van de hond noodzakelijk wordt geacht om de hond 
in staat te stellen herstellen van een gediagnosticeerde medische aandoening. Als de behandeling echter een stof of methode 
bevat die zowel binnen als buiten competitie verboden is, zijn de volgende overwegingen en procedures van toepassing:
A) voor atleten en hun honden op de RTP-lijst:

Elke hond die om medische redenen moet worden behandeld met een stof of methode die wordt vermeld in § 1 
hierboven, moet worden aangegeven bij het IFSS-antidopingcomité (hondennaam en ID-nummer). De hond wordt dan 
geregistreerd als tijdelijk ongeschikt om deel te nemen. Wanneer de hond de behandeling heeft voltooid en volledig is 
hersteld, moet de atleet het IFSS Antidoping Committee een veterinair certificaat bezorgen met daarin:

- - de naam en het identiteitsnummer van de hond (microchip of tatoeage)
- - de reden van de behandeling
- - de toegediende stoffen of methoden
- - de dosis en duur van de behandeling
- - de tijd die nodig is voor definitieve genezing en rust na de behandeling
- - een schatting van de tijd die nodig is om de stof volledig uit het lichaam van de hond te verwijderen. Het IFSS-
antidopingcomité zal dan beslissen over de datum waarop de hond opnieuw in aanmerking komt voor deelname 
aan wedstrijden.

B) for all other competitors:

Als een hond om medische redenen moet worden behandeld met een stof of methode die wordt vermeld in § 1 
hierboven, moet de sporter op verzoek (in het bijzonder tijdens een dopingcontrole) een veterinair certificaat kunnen 
overleggen met daarin:

- - het identiteitsnummer van de hond (microchip of tatoeage)
- - de reden van de behandeling
- - de toegediende stoffen of methoden
- - de duur van de behandeling
- - een schatting van de tijd die nodig is om de stof volledig uit het lichaam van de hond te verwijderen. De hond moet 
uit het team van de atleet worden teruggetrokken voor de duur van de behandeling en de opruimtijd, om ervoor te 
zorgen dat de behandeling volledig wordt geëlimineerd en er een redelijke genezings-/rusttijd is voordat hij terugkeert 
naar de competitie.

2 Niet opgenomen in deze categorie zijn behandelingen om het ontstaan van loopsheid bij teven voortdurend te onderdrukken 
of uit te stellen, op voorschrift van een dierenarts, tenzij dergelijke behandelingen testosteron bevatten.
3 Uitzondering: De toediening aan teven van progesteronremmers zoals aglepriston, op voorschrift van een dierenarts, wordt 
getolereerd indien nodig vanwege een toevallige dekking. Een minimale observatieperiode van 28 dagen, voordat de teef 
terugkeert naar de competitie, zal echter verplicht zijn om ervoor te zorgen dat er geen nadelige bijwerkingen zijn voor de 
gezondheid van de teef.
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2. SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

• • Pijnstillers (voorschrijvend en niet-voorschrijvend)
• • Anesthetica
• • Antibiotica
• • Antihistaminica
• • Ontstekingsremmende medicijnen, waaronder maar niet beperkt tot:
• o Corticosteroïden
• o Antiprostaglandinen
• o Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's)
• o Glucocorticosteroïden
• o Salicylaten
• o DMSO
• • Luchtwegverwijders
• • Hoestonderdrukkers
• • Anticholinergica
• • Spierverslappers
• • Sedativa en narcotica (inclusief anti-epileptica fenobarbital)
• • Stimulerende middelen (gespecificeerd en niet-gespecificeerd, 

inclusief cafeïne en theobromine)
• • Alcohol
• • Stoffen met hetzelfde effect als hier vermeld

Atleten dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs producten die als "natuurlijk" worden aangemerkt 
en niet als geneesmiddel worden beschouwd, hetzelfde effect kunnen hebben als een verboden 
stof en tot een negatief analytisch resultaat kunnen leiden. Een voorbeeld hiervan zijn bepaalde 
"natuurlijke" of homeopathische middelen die worden verkocht met een bekend 
ontstekingsremmend of pijnstillend effect.
Atleten dienen een register bij te houden van de behandelingen die aan hun honden zijn gegeven 
gedurende een periode van 6 maanden, om deze informatie te kunnen verstrekken (veterinaire 
certificaten, enz.) indien gevraagd tijdens de dopingcontrole.  


