
Moet mijn kind voedingssupplementen
innemen?

1. Evalueer zijn/haar behoefte
• Ga na of er geen andere factoren meespelen waardoor de prestaties mogelijks beneden de verwachting liggen

(bijvoorbeeld training, slaap en voedingspatroon).
• Kan een bepaalde voedingsstof voldoende worden verkregen en opgenomen via de normale voeding? De richtlijnen in 

deze infofiches alsook het lezen van voedingslabels van individuele producten kunnen hierbij helpen.
• Niet alle voedingssupplementen zijn bevorderlijk dus ga steevast op zoek naar een aantoonbaar bewijs dat een bepaald

supplement zal baten in de situatie waarin uw kind het zal gebruiken. Organisaties zoals AIS (link) zijn een goed
vertrekpunt alsook advies van een expert (bijvoorbeeld een dietist).

• De huidige richtlijnen stellen dat het niet aan te raden is voedingssupplementen te gebruiken bij jonge atleten waar
geen voedingsstoffentekort werd vastgesteld.

2. Evalueer het risico
• De inname van bepaalde supplementen kan leiden tot een voedingsstofopname die de aanbevolen maximale

hoeveelheid overschrijdt.
• Ongeveer 10-15% van de onderzochte supplementen bleek verboden middelen te bevatten (inclusief anabole

steroïden). 
• Het innemen van bepaalde voedingsmiddelen, medicatie en supplementen kan leiden tot het schenden van de anti-

doping wetgeving. Ongeveer 7% van de dopingovertredingen zijn te wijten aan de contaminatie van supplementen.

4. Verklein het risico
Indien jij en je kind beslissen om een supplement te gebruiken, kun je volgende stappen ondernemen om het risico op 
contaminatie te verkleinen. 
1. Controleer of het niet werd gelabelled als risicovol. De volgende website kan hierbij nuttig zijn: Supplement 411
2. Controleer de bestanddelen en vergelijk ze met de lijst van verboden stoffen van de WADA: WADA
3. Controleer of het supplement werd getest op verboden stoffen. Volgende websites kunnen hierbij helpen:

• Informed Choice / Informed Sport
• Cologne List / NZVT / NSF

4. Raadpleeg je eigen nationale anti-doping organisatie haar website voor meer informatie:NADO
5. Bewaar ter bewijs alle documentatie rond je zoektocht.

3. Evalueer de mogelijke gevolgen
• Een dopingovertreding kan leiden tot vier jaar schorsing
• Bepaalde voedingssupplementen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral wanneer ze stoffen bevatten die niet

op het etiket vermeld staan.
• Meer is niet altijd beter. Sommige supplementen, ingenomen in een (te) hoge dosis, kunnen een negatief in plaats van

positief effect hebben op het prestatievermogen.
• Elke sporter is gebonden aan het principe van de risico-aansprakelijkheid. Dit houdt in dat een sporter zelf

verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat geen enkele verboden stof in zijn lichaam terechtkomt, ongeacht of dit al
dan niet met opzet gebeurde.

https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements
https://www.usada.org/substances/supplement-411/
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
http://informed-choice.org/
http://www.informed-sport.com/
https://www.koelnerliste.com/en/
https://www.dopingautoriteit.nl/nzvt/disclaimer
http://www.nsfsport.com/
https://www.wada-ama.org/en/code-signatories

