Aanvullende informatie controle ongeoorloofde middelen paard
De controle op ongeoorloofde middelen is een onderdeel van het welzijnsbeleid van de KNHS, met als
doel de paardensport zuiver te houden, het welzijn van de paarden en pony's die worden uitgebracht
op KNHS-wedstrijden te waarborgen en eerlijke concurrentie te bevorderen. Tijdens alle wedstrijden
van de KNHS kunnen paarden en pony's op ongeoorloofde middelen worden gecontroleerd, deze
controle wordt volgens de door de FEI vastgestelde methode uitgevoerd, door een “controlerend
dierenarts”. Dit betekent dat iedere deelnemer aan een wedstrijd, ongeacht discipline of niveau,
hiermee te maken kan krijgen!
Een deelnemer wordt door een controleren dierenarts aangewezen voor een controle. De dierenarts
neemt de vastgestelde hoeveelheid urine af en de hierbij behorende hoeveelheid bloed. Wanneer een
paard/pony niet binnen 30 minuten urineert, wordt een vastgestelde hoeveelheid bloed (meer dan
wanneer al urine is gevangen) afgenomen.
Van de afgenomen urine en/of bloedmonsters wordt een A- en een B-deel gemaakt. Na de
verzegeling en de ondertekening door of namens de deelnemer voor akkoord (voor onder andere de
procedure, de verzegeling van de monsters en het naar waarheid hebben verstrekt van gegevens),
worden de monsters gekoeld opgestuurd naar een laboratorium in Engeland voor onderzoek. De
stoffen, middelen, markers en/of metabolieten waarnaar wordt gezocht staan op de lijst van verboden
middelen, opgesteld door de FEI. Deze lijst heet de FEI Equine Prohibited Substances List (EPSL)
(https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses)
Het laboratorium die de monsters onderzoekt is het Laboratory of the Government Chemist (LGC) in
Cambridge (Engeland). In het laboratorium wordt in eerste instantie het A-deel van het monster
onderzocht. De uitslag wordt naar de KNHS gezonden, waarna de deelnemer wordt geïnformeerd.
Wanneer het een negatieve uitslag betreft wordt volstaan met de schriftelijke mededeling hiervan.
Bij een positieve uitslag wordt de deelnemer zoals reglementair vastgelegd in de gelegenheid gesteld
om een contra-expertise te laten uitvoeren op het eveneens afgenomen B-deel van het monster.
Wanneer de deelnemer hiervoor kiest dienen de kosten hiervoor aan de KNHS te worden voldaan,
waarna door de KNHS de opdracht aan het laboratorium wordt verstrekt. In de meeste gevallen wordt,
na een positieve uitslag van het A-deel van een monster, geen contra-expertise uitgevoerd op het Bdeel van een monster. Wanneer de deelnemer hier wel voor kiest en de uitslag is negatief, worden de
kosten terugbetaald aan de deelnemer. Wanneer de contra-expertise de positieve uitslag van het
onderzochte A-deel van het monster bevestigd, eveneens positief is, worden de kosten voor de
contra-expertise niet terugbetaald aan de deelnemer.
Wanneer sprake is van een definitieve positieve uitslag van een controle wordt door de KNHS opgave
gedaan bij de Aanklager van de KNHS, die aangifte doet bij het KNHS Tuchtcollege. Tot op heden
hebben alle positieve gevallen tot een tuchtrechtelijke procedure geleid. De controle op ongeoorloofde
middelen is een significant onderdeel van het actieve welzijnsbeleid van de KNHS. Bij overtreding van
het reglement wordt daarom niet voor een schikking of administratieve afhandeling gekozen, maar
volgt een tuchtrechtelijke procedure, oftewel een mondelinge behandeling door een tuchtrechtelijk
college.
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