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Herman Ram, directeur Nederlandse 
Dopingautoriteit
“Rondom doping bestaan vele mythes, niet alleen met betrek-
king tot de prestatiebevorderende werking ervan, maar ook 
ten aanzien van de gezondheidsrisico’s en de detectiemoge-
lijkheden. In veel gevallen zijn sporters geneigd de werking 
te overschatten en de gezondheidsrisico’s en opspoorbaar-
heid te onderschatten. Het genereren en publiceren van 
onderzoeksresultaten zal dus een bijdrage kunnen leveren 
aan betere beslissingen van sporters.
Uiteraard kan het CHDR-onderzoek als uitkomst hebben 
dat epo ‘werkt’. Bij eerdere epo-onderzoeken is een pres-
tatieverbetering van enkele procenten gemeten. Het 
CHDR-onderzoek onderscheidt zich van die onderzoeken 
doordat ditmaal de topsportpraktijk zo veel mogelijk wordt 
nagebootst. Of dat tot dezelfde of juist andere conclu-
sies gaat leiden, is een van de te beantwoorden vragen.
Ook als bevestigd wordt dat epo werkt, hoeft niet gevreesd 
te worden dat het gebruik ervan in relevante mate zal 
toenemen. De meeste (duur)sporters menen dat immers 
allang zeker te weten… Beslissingen van sporters ten aan-
zien van dopinggebruik worden gebaseerd op een com-
plex van factoren en overwegingen, waarbij de morele 
instelling van de sporter, de druk van de omgeving, de 
verwachte ‘winst’, de inschatting van de gezondheids-

risico’s en de angst voor betrapping een rol spelen. Het 
is zinloos en zelfs contraproductief om te proberen die 
complexe besluitvorming te beïnvloeden door het ver-
spreiden en verdedigen van mythes. Mythes kunnen 
worden ontkracht, feiten niet.”

Bart Jungmann, wielerjournalist van 
de Volkskrant
“Als de test al tot perfectionering van epogebruik zou 
leiden, een boude stelling, dan is dat misschien wel toe te 
juichen. Voor zover ik weet, is epo op beperkte schaal en 
onder medisch toezicht helemaal niet schadelijk voor de 
gezondheid. Sporters kunnen er na zware inspanningen 
hun bloedwaarden mee opvijzelen, in principe wordt de 
wedstrijd daarvan juist eerlijker. Uitgangspunt van het 
onderzoek is echter de twijfel die is gezaaid over de 
werking van epo als dopingmiddel. Ik kan de werkelijke 
waarde van die twijfel niet inschatten, maar hij is gezaaid 
en opgetekend. Daarom is het een goed idee epo in de 
praktijk te testen. Amfetamine werd vroeger ook als een 
machtig tovermiddel beschouwd, maar bleek dat niet te 
zijn. Wel zwaar verslavend, reden genoeg om gebruik 
uit te roeien. Wat je kunt testen, moet je testen. Dat lijkt 
mij wetenschappelijk gezien het enige valide uitgangs-
punt. En misschien is de uitkomst wel dat epo werkt, en 

dat het bij zekere begrenzing alleen maar gezond is bij 
bovenmenselijke inspanning.”

Bram Brouwer, sport-, prestatie en doping-
psycholoog, publicist en auteur
“Ik ben niet zo’n voorstander van onderzoeken als deze. 
Omdat ze een schijnzekerheid geven en het resultaat niks 
zegt. In mijn proefschrift De mythe van de rode bloedcel 
heb ik zeventien van dit soort studies beschreven, stuk 
voor stuk kwalitatief slechte studies. Ze leveren geen 
bewijs. Als je goed epo-onderzoek wilt doen, heb je min-
stens 250 of 300 deelnemers nodig. Echte topsporters. 
En dan nog kun je niks met beweringen als ‘Jantje is nor-
maal langzamer dan Pietje. Jantje gaat epo gebruiken 
en is op dag x sneller dan Pietje’. Dat is geen bewijs dat 
epo werkt, dat is non-bewijs.
Mijn analyse van honderden uitslagen van de grote rondes 
leert me dat epo geen invloed heeft gehad. Het is weten-
schappelijk juist om aan te nemen dat epo niet werkt, 
zolang niet kan worden aangetoond dat het wel werkt. 
De sport is, zeg ik als psycholoog, in de greep van beves-
tigingsvertekening. Mensen zoeken naar bevestiging van 
hetgeen ze al geloven. De sportwereld doet daaraan mee, 
betrokken artsen kunnen sporters er nu toch ineens niet 
van gaan overtuigen dat epo níet werkt?!” •

Welles/nietes
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Het sportlandschap verandert: luiken open!
Het afgelopen decennium is het belang 
van sport sterk toegenomen. De overheid 
heeft sport ontdekt als beleidsinstru-
ment, bedrijven als marketinginstru-
ment en als sector waarin zij kunnen 
laten zien dat zij maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid nemen. Overheden zetten de sport 
onder druk om minder afhankelijk te zijn van subsidies 
en meer inkomsten te halen uit sponsoring, media-
rechten (professionele sport) en goededoelenorga-
nisaties. Verder is er de druk op sportorganisaties om 
hun aanbod te vernieuwen en meer samen te werken 
met andere maatschappelijke organisaties.
In dat kader stimuleert NOC*NSF sportverenigingen 
meer een ‘open club’ te worden. Om dat beleid te moni-
toren is de Sportaanbiedersmonitor opgezet. De meest 
recente verscheen afgelopen januari. Daaruit blijkt dat 
meer sportaanbieders zijn gaan nadenken over samen-
werking met anderen dan in 2012. Met steun van bonden 
zijn ze ook actiever geworden om hun aanbod toe te 
snijden op verschillende doelgroepen, zoals jeugd, 
ouderen, bedrijven en niet-georganiseerde sporters.
Vernieuwing vindt ook plaats door technologische ver-
anderingen. Ontwikkelingen op het gebied van apps, 
sensoren en big data leiden tot nieuwe sportproducten, 
betere marketing en nieuwe mogelijkheden om met 
elkaar te sporten. Een sporthorloge geeft informatie 
over je training, sensoren in een golfclub of tennisracket 
geven toppers zelfs directe aanwijzingen over verbe-
terpunten. Apps maken het gemakkelijker om met een 
groep vanaf een vast startpunt te gaan fietsen, hard-

lopen of wandelen. Obstacle runs en mud runs hebben 
een bijna nieuwe tak van sport doen ontstaan. In Enge-
land lijkt met de organsatie van parkruns een enorme 
groeimarkt te zijn aangeboord.
Ook de organisatie van de sport verandert. Om slag-
vaardiger te acteren gaan steeds meer sportbonden 
over van een algemene ledenvergadering naar een 
ledenraad. Ook wordt sport geacht zich dienstbaar te 
maken aan maatschappelijke doelen. Op 1 januari 2016 
ging het Kenniscentrum Sport (resultaat van een fusie 
tussen NISB en Onbeperkt Sportief) van start, waar 
iedereen – dus niet alleen de sport zelf – terecht kan 
met vragen. In november 2015 werd InnoSportNL ten 
grave gedragen; sindsdien worden de middelen voor 
sportinnovatie verdeeld door het Topteam Sport, waarin 
zowel bedrijven, overheden als kennisinstellingen zijn 
vertegenwoordigd. Doel is zo beter aan te sluiten bij 
het Topsectorenbeleid van het Ministerie van Economi-
sche Zaken. Ook de door minister Schippers van VWS 
gestarte Sportraad, die de opdracht kreeg voorstellen 
te doen die de toegevoegde waarde van sportevene-
menten kunnen vergroten, past in die lijn van maat-
schappelijke dienstbaarheid.

Samenwerken met anderen aan maatschappelijke doelen 
en het ontwikkelen van nieuw sportaanbod stelt eisen 
aan de mensen die werken bij de traditionele sport-
aanbieders. Samenwerken met overheden, bedrijven 
en non-profitinstellingen anders dan sport, vraagt 
omgaan met andere werkwijzen, normen en waarden. 
Het gepropageerde werken in netwer korganisaties is 

volgens wetenschappelijke literatuur de meest inge-
wikkelde manier van organiseren. Nieuwe initiatieven 
van de grond trekken vraagt ondernemerschap en durf. 
De digitale wereld waarin niet bezit, maar toegang en 
data belangrijk zijn, vraagt om andere strategieën dan 
de traditionele. In zijn proefschrift From participation 
to consumption? Consumerism in voluntary sport clubs 
(2015) concludeert Jan-Willem van der Roest dat het 
vooral de verenigingen zijn met jonge hoogopgeleide 
bestuurders die erin slagen succesvol te vernieuwen 
en samenwerking tot stand te brengen.

Nu zijn er wel initiatieven om kennis in de sport bij 
bestuurders en managers te vergroten. Nyenrode richt 
dit jaar voor het eerst zijn Sports Leadership-programma 
op managers in de topsport; Sport & Strategie heeft 
samen met Techonomy van Peter Sprenger een pro-
gramma voor digitale strategieën voor managers in 
de sport opgezet; Berend Rubingh van Manage to 
Manage houdt presentaties in het land om het belang 
van de open club te benadrukken. Om de sport echt 
te veranderen, moet state of the art kennis worden 
binnengehaald. Dus: luiken open! Bijeenkomsten en 
studiereizen organiseren met en naar voortrekkers uit 
andere sectoren: technologie, big data, marketing, het 
nieuwe leren, organisatiekunde en ondernemerschap. 
Wie pakt de handschoen op? Een ondernemer of het 
Kenniscentrum Sport? •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisa-
tiedeskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl).

 INEKE DONKERVOORT

“Het testen van epo onder medische 
begeleiding leidt slechts tot perfec-
tionering van epo als dopingmiddel”

Onderzoekers van het Centre for Human Drug Research in Leiden gaan de 
komende maanden onderzoeken wat het effect van epo is. Tijdens inspannings-
testen, trainingen en een wedstrijd wordt de invloed van het veelbesproken 
middel op de prestaties gemeten bij een groep van 48 mannelijke wielrenners. 
Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, is lid van het 
onderzoeksteam. Wat valt er met zo’n test te bewijzen? Leidt het juist niet tot 
verheerlijking van epo als hét dopingmiddel?
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