DE INRICHTING VAN HET DOPINGCONTROLESTATION
Het dopingcontrolestation is ‘de werkplaats’ van de dopingcontrole-official. Het dient de
sporters privacy te bieden en dient geschikt te zijn voor het correct uitvoeren van de
dopingcontroleprocedures en formaliteiten, waarbij de integriteit van de verzamelde
urinemonsters wordt gewaarborgd. Hiervoor moet het station aan een aantal criteria
voldoen. Deze criteria zijn:
1. Een ideaal dopingcontrolestation bestaat, bij voorkeur, uit drie van elkaar gescheiden,
aanéén grenzende ruimtes: een wachtruimte, een werkruimte en een separate
toiletruimte in de werkruimte voor het verzamelen van het urinemonster.
Fig. 1 Ideaal model
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2. Een alternatief dopingcontrolestation kan bestaan uit twee van elkaar gescheiden,
maar aanéén grenzende, ruimtes: een wachtruimte annex werkruimte en een
separate toiletruimte in de wacht-/werkruimte. Bij voorkeur wordt de wacht/werkruimte gescheiden door bijvoorbeeld een (kamer)scherm. Indien de toiletruimte
zich buiten de wacht-/werkruimte bevindt, dient de toegangsdeur tot de laatste
ruimte afsluitbaar of anderszins beveiligd te zijn (bijvoorbeeld door het plaatsen van
een suppoost).
Fig. 2 Alternatief model
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3. Het dopingcontrolestation dient dicht in de buurt te liggen van de locatie van de
wedstrijd of training. In geval van controles op het woon- of verblijfadres van de
sporter dient een deel van de woning als station.
4. Het station is alleen toegankelijk voor degenen die daartoe gerechtigd zijn; de
dopingcontroleofficial(s), de aangewezen sporter(s), een eventuele begeleider, een
eventuele tolk, een officiële vertegenwoordiger van de betrokken (inter)nationale
sportorganisatie, een eventuele vertegenwoordiger van de bureauorganisatie van
Dopingautoriteit en eventueel een auditor van Dopingautoriteit.
5. Tijdens dopingcontroles dient de toegangsdeur naar het dopingcontrolestation
voldoende beveiligd te zijn, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot deze ruimte
en de integriteit van de dopingcontrolematerialen en/of urinemonsters voldoende
gewaarborgd is.
6. De voor de dopingcontrole benodigde materialen dienen op een veilige plaats en
onder toezicht in de werkruimte te kunnen worden bewaard.
7. Indien zowel mannelijke als vrouwelijke sporters worden gecontroleerd, dient er voor
elke sekse een eigen toiletruimte aanwezig te zijn. De toiletruimte dient voldoende
bewegingsvrijheid te bieden aan de dopingcontroleofficial en de betrokken sporter.
8. In de wachtruimte dienen stoelen en kledinghaken of –hangers aanwezig te zijn.
Bovendien dienen er voldoende niet-alcoholische dranken (frisdrank, vruchtensap,
mineraalwater) aanwezig te zijn.
De dranken moeten in de originele en afgesloten fles of verpakking (géén karton)
zitten en mogen niet geopend zijn.
9. Om een ontspannen sfeer te bewerkstelligen, verdient het aanbeveling om te zorgen
voor kranten, tijdschriften, radio en/of televisie (indien mogelijk) en informatie over
de dopingcontroleprocedure.
10. In de werkruimte dienen de volgende zaken aanwezig te zijn: stoelen, tafel, wastafel
met (papieren) handdoeken, zeep en een afvalbak.
11. Bij grote evenementen waarbij gedurende meerdere dagen dopingcontroles zullen
worden uitgevoerd, dient een afsluitbare koelkast in de werkruimte aanwezig te zijn
voor de opslag en het bewaren van de afgenomen urinemonsters. Deze koelkast mag
niet worden gebruikt voor levensmiddelen en dranken.
12. In die gevallen waar het niet mogelijk is een dopingcontrolestation in te richten,
beschikt Dopingautoriteit over een mobiel dopingcontrolestation. Op initiatief van de
Dopingautoriteit kan dit station ingezet worden. Hiervoor zullen separaat kosten in
rekening gebracht worden.
Fig. 3 Mobiel dopingcontrolestation

