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FEIbijeenkomstover
het gebruikvanpijnstilleÍs:
ietsnieuws?

CLEANSPORT

ln zoog brachtde FEIhaar plannenoveï'CleanSportProgramme'naar buiten.Deze
plannenwaïen medeopgesteldomdat de FEImoestvoldoenaan de WADA- IOC
reglementen.
WADAis het WorldAnti-DopingAgencyen IOCis het Internationaal
OlympischComité.Het CleanSportProgrammegaat veelverderdan het vïoegeïe
MCP(MedicationControlProgramme).
Het MCPwaseï namelijkvoornamelijkop
gerichtom op paardensportwedstrijden
op zodanigewijzemonstersaf te nemen
en te testendat de uitslagenin eenjuridischeprocedurezoudenstandhouden.Voor
het 'CleanSportProgramme'isnu eenheelnieuw reglementgemaakt
(EquineAntiDoping
and ControlledMedicationRules- EADMC)
en in het programma
wordt naastmedicatieen doping ook geletop rijtechniekenzoalsLDR(laag-dieprond),op bandagesen op specialebehandelingen.

gewrichtsinjectieswil voetballenof niet. De

tussen 'controlledmedication substances'en
'banned substances'.
Als er tijdens een

paardenonder FEIvlag aan de start verschij-

eventuelenadeligegevolgenvan sporten

wedstrijd nog'controlledmedication

nen.Ook KNHS-evenementen
vindenplaats

terwijl er tegelijkertijd een behandelingnodig

onder FEIregels,
genomenbesluitenzullen

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

substances'wordengevondenis er sprakevan
een medicatiefout.Als er een 'banned

daarmeeook in Nederlandvan kracht worden.

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

doping en daarbij zijn de straffenveel

Alle voorstellenen reglementendie in werking

kan kiezenof hij of zij met pijnstillersof

treden, geldenvoor alle evenementenwaarbij

substance'wordtgevondenis sprakevan

PaardenveÍsus mensen

atletischecapaciteitendus wel, zolanger maar

strenger.Wat voor enigeverwarring zorgt,is

Bij het opstellenvan het reglementbleekhet

geensprakeis van het verhogenvan de

dat alle middelen,zowelde doping als de

al gauw heel lastig om alle regelsvoor

normale atletischecapaciteiten.Eenpaard kan

humane atleten zomaaïnaar paardendie in

echterniet zelf beslissenof hij met een

medicatie,op éénlijst staan,de zogenaamde
'prohibited
substanceslist'. Zekeralsje al deze

de sport worden gebruikt'te ve_rtalen'.

pijnstiller wel of niet wil sporten,de ruiter of

woorden probeertin het Nederlandste

Enerzijdszijn de regelsvoor atleten namelijk

eigenaarzal dat voor hem beslissen.

vertalen,leidt dit tot grote verwarring.Het is

veel strenger,er wordt van hen een biologisch

dus verstandiggewoonde Engelseterminolo-

paspoortbijgehoudenwaardoorzij ten

Echtedoping is zeldzaam

aanzienvan allerleibloedwaardenalshun

In de paardensportis er maar zeldensprake

eigencontrolekunnen dienen;atleten kunnen

van echte'doping',dat wil zeggenmiddelen

Pijnstillers tijdens de wedstrijd

dan ook zoweltijdens wedstrijden alsthuis

om de prestatieecht te verhogen,meestal

Vorigjaar novemberontstond er,enkeledagen

onverwacht worden gecontroleerden atleten

handelt het om medicatiefouten.Eenpaard is

vóór de jaarlijkse FEIbijeenkomstin Kopenha-

en hun doktersmoeten ook allerleibehande-

dan te kort voor een wedstrijd nog behandeld

gen, grote beroering.Aan het nieuwe voorstel

lingen zorgvuldigbijhouden.Anderzijdszijn er

met een medicamenten dit medicamentof de

waar al maanden overwerd vergaderd,was

bij humane atleten veelbehandelingen

afbraakproducten (die soms ook werkzaam

plotseling een addendumtoegevoegd:

toegelatendie bij paardendie wedstrijden

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

lopen niet mogen.Dit is gebaseerdop het

gevonden.De FEImaakt nu in het CleanSport

werkzameniveausvan NSAID's('non steroidal
anti-inflammatory drugs' = niet steroidale

zogenaamde'zelfbeschikkin
gsrecht':eêÍ.tmens

Programmeook heel duidelijk onderscheid

ontstekingsremmers die ook pijn stillend zijn)
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zoudentijdens wedstrijdenvoortaanweer
wordentoegestaan.De FEldieenkele
maandeneerdermet veelophefhaar'Clean
Sport' aanpakhad voorgesteld,kwam
namelijkplotselingmet een aanvullende
reglementeringwaarin behoorlijkespiegels(=
hoeveelheden)van dezestoffen (fenylbutazon,
flunixin en aspirine)in het bloedzouden
worden toegelatentijdens de wedstrijd ('in
competition').
Het voorstelwerd met een krappe meerderheid van stemmenaangenomen,maaï binnen
enkelewekenwas duidelijk dat de gehanteerde 'overvaltactiek'juridisch geen stand zou
houdenen beslootde FEIom op haar schreden
terug te keren en alleenhet originelevoorstel
op 5 april zoro in te voeren.

Congresoveï NSAIDS
De FEImaakte vervolgensbekenddat zij in
augustus2oro een internationaal congreszou

Totnu toe zijn de reglementenmet betrekkingtot medicijngebruiker voornamelijkop gerichtom op

organiserenwaar alle voor-en tegenargumenten kondenworden besprokendoor gerenom-

paardensportwedstrijden
op zodanigewíjzemonstersaf te nemenen te testendat de uitslagenin
eenjuridíscheprocedurezoudenstandhouden.Voorhet 'CleanSportProgramme'zodatnu wordt

meerdewetenschappers,
ofhcialsen dieren-

beoogd,is eenheelnieuwreglementgemaaktdat veelmeerhechtaan hetgehelebelangvan

artsen.Dit congresheeftinmiddelsop r6 en 17

paardenwelzijn.

augustusin Lausannepl aatsgevonden.
Bij de wetenschappelijkepresentatiestijdens
dit congreswerd als eersteuitgelegd wat

toegelatenconcentratievoor fenylbutazon in

NSAIDstoch zoudenkunnen leiden tot meer

NSAIDszijn en hoe zewerken.Hier was voor de

het plasmavoortaan 4yyam/ml was.In 1985

ongelukkenin de sport.Tevenswerd beargu-

dierenartsenweinig nieuws,maar voor de

werd dezeregelaangepasten was de

niet-dierenartsenin het publiek was deze

maximale concentratievoor fenylbutazon en

menteerddat het eigenlijk niet acceptabelwas
'fit'
dat een paard dat met behulp van NSAIDs

uitleg vaakwel nodig.Vervolgenswerd

haar metaboliet oxyfenylbutazonsamen 5

is gemaakt zou kunnen winnen van een paard

besprokenhoe NSAIDskunnen worden

pgram/ml plasma.Dit was in wezeneen

dat niets heeft gekregen.

aangetoondin het laboratorium. Hier kwam

verlaging van de drempel,want bij de afbraak

Samengevatwaren er begin negentigerjaren

naar voren waarom onderzoekop verboden

van fenylbutazonkomt ongeveeïzx zoveel

twee conflicterendemeningen,die heden ten

medicatieveelduurder wordt als van

oxyfenylbutazonvrij. Dit leidde er toe dat

dagenog net zo beargumenteerdworden. De

eventueelgevondenstoffenook een bloedspie-

feitelijk de maximaletoegestaneconcentratie

ene kant zegt:een NSAIDzoalsfenylbutazon

gel moet worden bepaald.Ook werd duidelijk

van fenylbutazon duidelijk lager lag dan de

verbeterthet welzijn van een paard omdat hij

dat de niveausvan eenbepaaldestof in het A

eerdere 4yyam/ml. In t99o werden de

geenlast meer heeft van een klein ongemak
en dus weer aan de wedstrijdkan mee doen.

en het B monster zoudenkunnen verschillen,

regelsweer aangepasten werdende

niet alleenomdat het B monster misschienin

maximaleplasmaspiegelsvoor fenylbutazon

De anderekant is het daar deelsinee eens:het

een ander laboratorium wordt bepaald,maar

en vooÍ oxyfenylbutazonieder voor zich

welzijn van een paard is inderdaaderg

vooralomdat naar mate een monster langer in

maximaal zyg/ml.

belangrijk en een paard dat een NSAIDnodig

de vriezerwordt bewaard,allerlei stoffen

heeft, moet die zekerook krijgen ....alleendan
mag het paard vervolgensverderniet meer

er dus somseen lager niveau zal worden

Waarom weÍd fenylbutazon veÍboden?

aangetoonddan in het A monster.

In t99o waren de Wereldruiterspelen(WEG)in

In t994 werd na stemming (46voor en 3t

Stockholmen daar was van overheidswegehet

tegen)in de FEIGeneralAssemblyfenylbuta-

FEIen NSAlDs

gebruik van fenylbutazon (en ook van alle

zon toegevoegdaan de lijst verboden

Tott98t mochten NSAIDsin de paardensport

anderepijnstillers)in sportpaardenverboden.

middelen.Voortaanwaïen dus alle NSAIDs

vrijelijk gebruikt worden. In r98r werd in het

Verderwaren er begin negentigerjaren ook

tijdens wedstrijdenverboden.

reglement opgenomendat de maximaal

aanwijzingen dat geringehoeveelheden

langzaammaar zekertoch verderafbrekenen

meedoenaan een wedstrijd.
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Voor- en nadelen van NSAIDs
Het leidt geentwijfel dat zorgvuldige
toepassingvan NSAIDsgrote voordelenheeft
voor het paard. Het blijft echterde vraagof
eenpaarddat NSAIDs
nodigheeft,thuis hoort
in de wedstrijdring.Deverschillende
NSA|Ds
hebbeneen verschillendewerking en geven
dus een verschillendemate van ontstekingsremming en pijnstilling.Bij veelNSAtDs
leidt
het verhogenvan de dosisvaakniet tot een
beteremaar wel tot eenlangerewerking,
andersomgeeft eenlageredosisook pijnstilling en ontstekingsremming,
maar korter.Tot
slot zijn er aanwijzingendat de werking van
bepaaldeNSAIDs
somsnog wat langeris dan

Bloedmonsters
díenenmet de grootsezorgvuldigheidafgenomenen bewaardte worden.

de aantoonbarebloedspiegel.
NSAIDskunnen ook negatieveeffecten(bijwerkingen)hebben,zekeralszelangdurigof in
hoge dosesworden gebruikt. Belangrijke

deelvan de renwereldis faliekant tegen het
toestaanvan NSAIDsen Noord-en Zuid-Ame-

bijwerkingenkunnen zijn : sloomheid,

rika neigen er steedsmeer toe zichhierbij aan

FEIListGroupnu voorsteltom tijdens

verminderdeeetlust,gewichtsverlies,

te sluiten.Ook vanuit de fokkerij zijn er

wedstrijdengeen NSAIDstoe te staan.Wel

maagzweïen,zweïenin de dikke darm,

bezwarentegenhet toestaanvan NSAIDs

stellenzij voor om de limiet van aspirine =

diarree,shocken aantastingvan de nieren.

tijdenswedstrijden.Alsje NSAIDs
toelaatin de
paardensporttijdens wedstrijdenheeft dit

acetylsalicylzuur(die er al was)iets te
verhogenen om het gebruik van NSAID,met

duidelijkenegatieveeffectenop de fokkerij,

name van fenylbutazonen flunixine na de

zoalsuitdrogingna langereisof na grote

omdat de transparantieen de rechtvaardig-

competitiein een lage doseringwel toe te

inspanning.Ookkunnen NSAIDs
soms

heid verlorengaan en het dus moeilijker

staan.De KNHSis positiefoverdit voorstel,en

belangrijke onderliggendeorthopedische

wordt om vooï de fokkerij goedeselectie-

verheugddat de zgn.'progessivelist'van tafel

problemenmaskeren.

beslissingen
te nemen.Dewinnaar van een
jongehengstencompetitiezou immersdeze

GeneralAssembly,die zalworden gehoudenin

prestatiemet enigehulp van een NSAID

Taiwanvan t-6 novemberzoro.

Dezeproblemenkomen vooralnaar voren als
er ook nog anderecomplicerendefactoren zijn

NSAIDsgeen pïestatieveÍhogende
efiecten?
Bij renpaardenis er in allerleionderzoekgeen
bewijs gevondendat ze door gebruik van
fenylbutazonharder kunnen lopen.
Bij paardenop de tredmolen zijn er enkele
aanwijzingendat NSAIDs
wel enigeinvloed

Mochtener nieuwe ontwikkelingenzijn met
betrekkingtot medicatiegebruik in de
paardensport,dan wordt hieroveruiteraard

Veelaanwezigenbij het congreswaïen van

verslaggedaanvia www.knhs.nl.O

mening:het toestaanvan NSAIDs
tijdens
wedstrijdenzalhele grote (negatieve)implicaties hebbenop de publiekeopinie en is ook een

bewegingsapparaat.

slechtvoorbeeldvoor de veleruiters overalter
wereld die niet op intemationaal niveaumet

Auteur Dr.

paardenbezigzijn. DeCodeof Conductzegtniet

Marianne Sloetis

voor niets: "Thewelfareof the horsemust be

als veterinair

paramount and must neverbe subordinatedto

verbonden aan

competitiveor commercialinfluences."

het Departement

aan paardenvooï of tijdens wedstrijden
absoluutverboden,namelijk in Zwedenen in
Frankrijkmet straffentot een maximum van z

is.Zijzal dan ook voor stemmentijdens de FEI

NSAlDspassenniet bij
FEICodeof Conduct

schijnlijk op een gemakkelijkerfunctionerend

Op dit moment is in twee Europeselanden het
toedienenvan fenylbutazonen andereNSAIDs

FEIaan alle NationaleFederatiesbericht dat de

geleverdkunnen hebben.

hebbenop de prestatieen dit berust waaï-

NSAIDStijdens wedstrijden in veel
landen veÍboden

deelsopgelostwant op 6 septemberheeft de
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GezondheidszorgPaardvan de Faculteit

Conclusie?

Diergeneeskundein Utrecht. Medewer-

Hoeweler geen harde eindconclusieis

kers van de faculteit in Utrecht veïzorgen

jaar gevangenisstrafen/oÍ € 75.oooboete.In
zevenanderelanden staan NSAIDsniet zo

getrokkenwerd wel duidelijk dat er eigenlijk

regelmatig artikelen voor Paardensport

veel meer redenenzijn om geen NSAIDstoe

over (veterinaire)zorg aan paarden.

explicietin de wetgevingverwoord,maar is

te staan op wedstrijden dan om dat wel te

Dr.Sloetis tevensveterinair adviseur

het te verwachtendat de bestaandewetgeving

toe te laten.

van de KNHS.

wel zo kan worden uitgelegd.Ook het grootste

Gelukkigis het probleemintussenal groten-
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