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frE;lFEI bijeenkomst over
het gebruik van pijnstilleÍs:
iets nieuws?

ln zoog bracht de FEI haar plannen oveï 'Clean Sport Programme' naar buiten. Deze
plannen waïen mede opgesteld omdat de FEI moest voldoen aan de WADA - IOC
reglementen. WADA is het World Anti-Doping Agency en IOC is het Internationaal
Olympisch Comité. Het Clean Sport Programme gaat veel verder dan het vïoegeïe
MCP (Medication Control Programme). Het MCP was eï namelijk voornamelijk op
gericht om op paardensportwedstrijden op zodanige wijze monsters af te nemen
en te testen dat de uitslagen in een juridische procedure zouden standhouden. Voor
het 'Clean Sport Programme'is nu een heel nieuw reglement gemaakt
(EquineAntiDoping and Controlled Medication Rules - EADMC) en in het programma

CLEAN SPORT

wordt naast medicatie en doping ook gelet op rijtechnieken zoals LDR (laag-diep-
rond), op bandages en op speciale behandelingen.

Alle voorstellen en reglementen die in werking

treden, gelden voor alle evenementen waarbij

paarden onder FEI vlag aan de start verschij-

nen. Ook KNHS-evenementen vinden plaats

onder FEIregels, genomen besluiten zullen

daarmee ook in Nederland van kracht worden.

Paarden veÍsus mensen
Bij het opstellen van het reglement bleek het

al gauw heel lastig om alle regels voor

humane atleten zomaaï naar paarden die in

de sport worden gebruikt'te ve_rtalen'.

Enerzijds zijn de regels voor atleten namelijk

veel strenger, er wordt van hen een biologisch

paspoort bijgehouden waardoor zij ten

aanzien van allerlei bloedwaarden als hun

eigen controle kunnen dienen; atleten kunnen

dan ook zowel tijdens wedstrijden als thuis

onverwacht worden gecontroleerd en atleten

en hun dokters moeten ook allerlei behande-

lingen zorgvuldig bijhouden. Anderzijds zijn er

bij humane atleten veel behandelingen

toegelaten die bij paarden die wedstrijden

lopen niet mogen. Dit is gebaseerd op het

zogen aamde'zelfbeschikkin g srecht': eêÍ.t men s

60 | laardensport roluoro

kan kiezen of hij of zij met pijnstillers of

gewrichtsinjecties wil voetballen of niet. De

eventuele nadelige gevolgen van sporten

terwijl er tegelijkertijd een behandeling nodig

is, neemt de atleet voor lief en dat is zijn eigen

vrije keuze. Bij humane sporters mag het
'medicamenteus herstellen' van de normale

atletische capaciteiten dus wel, zolang er maar

geen sprake is van het verhogen van de

normale atletische capaciteiten. Een paard kan

echter niet zelf beslissen of hij met een

pijnstiller wel of niet wil sporten, de ruiter of

eigenaar zal dat voor hem beslissen.

Echte doping is zeldzaam
In de paardensport is er maar zelden sprake

van echte'doping', dat wil zeggen middelen

om de prestatie echt te verhogen, meestal

handelt het om medicatiefouten. Een paard is

dan te kort voor een wedstrijd nog behandeld

met een medicament en dit medicament of de

afbraakproducten (die soms ook werkzaam

zijn) worden nog in de urine en/of het bloed

gevonden. De FEI maakt nu in het Clean Sport

Programme ook heel duidelijk onderscheid

tussen 'controlled medication substances' en
'banned substances'. Als er tijdens een

wedstrijd nog'controlled medication

substances'worden gevonden is er sprake van

een medicatiefout. Als er een 'banned

substance'wordt gevonden is sprake van

doping en daarbij zijn de straffen veel

strenger. Wat voor enige verwarring zorgt, is

dat alle middelen, zowel de doping als de

medicatie, op één lijst staan, de zogenaamde
'prohibited substances list'. Zeker als je al deze

woorden probeert in het Nederlands te

vertalen,leidt dit tot grote verwarring. Het is

dus verstandig gewoon de Engelse terminolo-

gie te gebruiken.

Pijnstillers tijdens de wedstrijd
Vorig jaar november ontstond er, enkele dagen

vóór de jaarlijkse FEI bijeenkomst in Kopenha-

gen, grote beroering. Aan het nieuwe voorstel

waar al maanden over werd vergaderd, was

plotselin g een addendum toegevoegd:

werkzame niveaus van NSAID's ('non steroidal

anti-inflammatory drugs' = niet steroidale

ontstekin g sremm ers die ook pijn still end zijn)
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zouden tijdens wedstrijden voortaan weer

worden toegestaan. De FEldie enkele

maanden eerder met veel ophef haar'Clean

Sport' aanpak had voorgesteld, kwam

namelijk plotseling met een aanvullende

reglementering waarin behoorlijke spiegels (=

hoeveelheden) van deze stoffen (fenylbutazon,

flunixin en aspirine) in het bloed zouden

worden toegelaten tijdens de wedstrijd ('in

competition').

Het voorstel werd met een krappe meerder-

heid van stemmen aangenomen, maaï binnen

enkele weken was duidelijk dat de gehanteer-

de 'overvaltactiek' juridisch geen stand zou

houden en besloot de FEI om op haar schreden

terug te keren en alleen het originele voorstel

op 5 april zoro in te voeren.

Congres oveï NSAIDS
De FEI maakte vervolgens bekend dat zij in

augustus 2oro een internationaal congres zou

organiseren waar alle voor- en tegenargumen-

ten konden worden besproken door gerenom-

meerde wetenschappers, ofhcials en dieren-

artsen. Dit congres heeft inmiddels op r6 en 17

augustus in Lausanne pl aatsgevonden.

Bij de wetenschappelijke presentaties tijdens

dit congres werd als eerste uitgelegd wat

NSAIDs zijn en hoe ze werken. Hier was voor de

dierenartsen weinig nieuws, maar voor de

niet-dierenartsen in het publiek was deze

uitleg vaak wel nodig. Vervolgens werd

besproken hoe NSAIDs kunnen worden

aangetoond in het laboratorium. Hier kwam

naar voren waarom onderzoek op verboden

medicatie veel duurder wordt als van

eventueel gevonden stoffen ook een bloedspie-

gel moet worden bepaald. Ook werd duidelijk

dat de niveaus van een bepaalde stof in het A

en het B monster zouden kunnen verschillen,

niet alleen omdat het B monster misschien in

een ander laboratorium wordt bepaald, maar

vooral omdat naar mate een monster langer in

de vriezer wordt bewaard, allerlei stoffen

langzaam maar zeker toch verder afbreken en

er dus soms een lager niveau zal worden

aangetoond dan in het A monster.

FEI en NSAlDs
Tot t98t mochten NSAIDs in de paardensport

vrijelijk gebruikt worden. In r98r werd in het

reglement opgenomen dat de maximaal

toegelaten concentratie voor fenylbutazon in

het plasma voortaan 4yyam/ml was. In 1985

werd deze regel aangepast en was de

maximale concentratie voor fenylbutazon en

haar metaboliet oxyfenylbutazon samen 5
pgram/ml plasma. Dit was in wezen een

verlaging van de drempel, want bij de afbraak

van fenylbutazon komt ongeveeï zx zoveel

oxyfenylbutazon vrij. Dit leidde er toe dat

feitelijk de maximale toegestane concentratie

van fenylbutazon duidelijk lager lag dan de

eerdere 4yyam/ml. In t99o werden de

regels weer aangepast en werden de

maximale plasma spiegels voor fenylbutazon

en vooÍ oxyfenylbutazon ieder voor zich

maximaal zyg/ml.

Waarom weÍd fenylbutazon veÍbo-
den?
In t99o waren de Wereldruiterspelen (WEG) in

Stockholm en daar was van overheidswege het

gebruik van fenylbutazon (en ook van alle

an dere pijnstillers) in sportpaarden verboden.

Verder waren er begin negentiger jaren ook

aanwijzin gen dat geringe hoeveelheden

NSAIDs toch zouden kunnen leiden tot meer

ongelukken in de sport. Tevens werd beargu-

menteerd dat het eigenlijk niet acceptabel was

dat een paard dat met behulp van NSAIDs 'fit'

is gemaakt zou kunnen winnen van een paard

dat niets heeft gekregen.

Samengevat waren er begin negentiger jaren

twee conflicterende meningen, die heden ten

dage nog net zo beargumenteerd worden. De

ene kant zegt: een NSAID zoals fenylbutazon

verbetert het welzijn van een paard omdat hij

geen last meer heeft van een klein ongemak

en dus weer aan de wedstrijdkan mee doen.

De andere kant is het daar deels inee eens: het

welzijn van een paard is inderdaad erg

belangrijk en een paard dat een NSAID nodig

heeft, moet die zeker ook krijgen .... alleen dan

mag het paard vervolgens verder niet meer

meedoen aan een wedstrijd.

In t994 werd na stemming (46 voor en 3t
tegen) in de FEI General Assembly fenylbuta-

zon toegevoegd aan de lijst verboden

middelen. Voortaan waïen dus alle NSAIDs

tijdens wedstrijden verboden.

Tot nu toe zijn de reglementen met betrekking tot medicijn gebruik er voornamelijk op gericht om op

paardensportwedstrijden op zodanige wíjze monsters af te nemen en te testen dat de uitslagen in

een juridísche procedure zouden standhouden. Voor het 'Clean Sport Programme'zodat nu wordt

beoogd, is een heel nieuw reglement gemaakt dat veel meer hecht aan het gehele belang van

paardenwelzijn.
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Voor- en nadelen van NSAIDs
Het leidt geen twijfel dat zorgvuldige

toepassing van NSAIDs grote voordelen heeft

voor het paard. Het blijft echter de vraag of
een paard dat NSAIDs nodig heeft, thuis hoort
in de wedstrijdring. De verschillende NSA|Ds
hebben een verschillende werking en geven

dus een verschillende mate van ontstekings-

remming en pijnstilling. Bij veel NSAtDs leidt
het verhogen van de dosis vaak niet tot een

betere maar wel tot een langere werking,

andersom geeft een lagere dosis ook pijnstil-

ling en ontstekingsremming, maar korter. Tot
slot zijn er aanwijzingen dat de werking van

bepaalde NSAIDs soms nog wat langer is dan
de aantoonbare bloedspiegel.

NSAIDs kunnen ook negatieve effecten (bijwer-

kingen) hebben, zeker als ze langdurig of in
hoge doses worden gebruikt. Belangrijke

bijwerkingen kunnen zijn : sloomheid,

verminderde eetlust, gewichtsverlies,

maagzweïen, zweïen in de dikke darm,

diarree, shock en aantasting van de nieren.

Deze problemen komen vooral naar voren als
er ook nog andere complicerende factoren zijn
zoals uitdroging na lange reis of na grote

inspanning. Ook kunnen NSAIDs soms

bel an grijke onderlig gende orthopedische

problemen maskeren.

NSAI Ds geen pïestatieveÍhogende
efiecten?
Bij renpaarden is er in allerlei onderzoek geen

bewijs gevonden dat ze door gebruik van
fenylbutazon harder kunnen lopen.

Bij paarden op de tredmolen zijn er enkele

aanwijzingen dat NSAIDs wel enige invloed

hebben op de prestatie en dit berust waaï-

schijnlijk op een gemakkelijker functionerend

bewegingsapparaat.

NSAIDS tijdens wedstrijden in veel
landen veÍboden
Op dit moment is in twee Europese landen het
toedienen van fenylbutazon en andere NSAIDs
aan paarden vooï of tijdens wedstrijden

absoluut verboden, namelijk in Zweden en in
Frankrijk met straffen tot een maximum van z
jaar gevangenisstraf en/oÍ € 75.ooo boete. In
zeven andere landen staan NSAIDs niet zo
expliciet in de wetgeving verwoord, maar is
het te verwachten dat de bestaande wetgeving
wel zo kan worden uitgelegd. Ook het grootste
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Bloedmonsters díenen met de grootse zorgvuldigheid afgenomen en bewaard te worden.

deel van de renwereld is faliekant tegen het

toestaan van NSAIDs en Noord- en Zuid-Ame-

rika neigen er steeds meer toe zich hierbij aan

te sluiten. Ook vanuit de fokkerij zijn er

bezwaren tegen het toestaan van NSAIDs

tijdens wedstrijden. Als je NSAIDs toelaat in de
paardensport tijdens wedstrijden heeft dit

duidelijke negatieve effecten op de fokkerij,

omdat de transparantie en de rechtvaardig-

heid verloren gaan en het dus moeilijker

wordt om vooï de fokkerij goede selectie-

beslissingen te nemen. De winnaar van een
jonge hengsten competitie zou immers deze

prestatie met enige hulp van een NSAID

geleverd kunnen hebben.

NSAlDs passen niet bij
FEI Code of Conduct
Veel aanwezigen bij het congres waïen van

mening: het toestaan van NSAIDs tijdens

wedstrijden zal h ele grote (n eg atieve) implica-

ties hebben op de publieke opinie en is ook een

slecht voorbeeld voor de vele ruiters overal ter

wereld die niet op intemationaal niveau met

paarden bezig zijn. De Code of Conduct zegt niet

voor niets: "The welfare of the horse must be

paramount and must never be subordinated to

competitive or commercial influences."

Conclusie?
Hoewel er geen harde eindconclusie is

getrokken werd wel duidelijk dat er eigenlijk

veel meer redenen zijn om geen NSAIDs toe

te staan op wedstrijden dan om dat wel te

toe te laten.

Gelukkig is het probleem intussen al groten-

deels opgelost want op 6 september heeft de

FEI aan alle Nationale Federaties bericht dat de

FEI List Group nu voorstelt om tijdens

wedstrijden geen NSAIDs toe te staan. Wel

stellen zij voor om de limiet van aspirine =

acetyl salicylzuur (die er al was) iets te

verhogen en om het gebruik van NSAID, met

name van fenylbutazon en flunixine na de

competitie in een lage dosering wel toe te

staan. De KNHS is positief over dit voorstel, en

verheugd dat de zgn.'progessive list'van tafel

is.Zijzal dan ook voor stemmen tijdens de FEI

General Assembly, die zalworden gehouden in

Taiwan van t-6 november zoro.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn met

betrekking tot medicatie gebruik in de

paardensport, dan wordt hierover uiteraard

verslag gedaan via www.knhs.nl. O
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