
Dopingcontrole 
 
Gids inzake het gebruik en toelating van diergeneeskundige behandeling tijdens een FEI-manifestatie. 
 
Medicatie van paarden onder FEI regels is strikt gecontroleerd en wordt enkel toegelaten indien de juiste medicatie 
formulieren werden ingevuld en ondertekend. De FEI Diergeneeskundige Commissie maakte de volgende 
richtlijnen voor dierenartsen, verantwoordelijke personen en officials. Het is niet mogelijk specifieke voorbeelden te 
geven voor alle mogelijke gevallen. Daarom zal een definitief oordeel afhangen van de mening van de 
Diergeneeskundige Commissie of Afgevaardigde tijdens wedstrijden, rekening houdende dat het welzijn van het 
paard steeds van het grootste belang is. 
 
Medication Form 1 - Toelating voor “Emergency Treatment” (door medicatie met verboden substanties) 
 
Medication Form 2 - Verklaring van behandeling door altrenogest (Regumate) voor merries die deelnemen aan 
FEI competities 
 
Medication Form 3 - Toelating voor het gebruik van “Medication not on the Prohibited Substances” lijst (zoals 
rehydratatie vloeistoffen en antibiotica). 
 
Na het invullen en ondertekenen van deze documenten, dient de Diergeneeskundige Commissie of Afgevaardigde 
de leverancier van de behandeling (i.e. ploeg- of behandelend dierenarts, fysiotherapeut, … etc.) een kopij te 
geven van de “medication form” die dan indien nodig kan getoond worden aan de FEI Stewards. Deze documenten 
zijn enkel geldig voor die ene wedstrijd aan dewelke het paard deelneemt. 
 
NB: Het is gebruikelijk dat de Terreinjury paarden die medicatie kregen aanduidt voor controle. 
 
 
Medication Form 1 - Toelating van “Emergency Treatment” door middel van behandeling met medicatie die 
verboden producten bevat 
 
1. Type van medicatie die kan worden toegelaten 
 
Het gebruik van verboden producten kan enkel worden toegestaan voor behandeling tijdens een wedstrijd in 
uitzonderlijke omstandigheden (Algemeen Reglement FEI Art. 146.3 en Diergeneeskundig Reglement FEI Arts. 
1006.7 & 8. en 1009.9). Dit kan bijvoorbeeld inhouden het gebruik van lokale verdoving voor kleine hechtingen. 
Echter, inspuiting of toediening van producten met multi-systeem effecten, het gebruik van “non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs)” of omstandigheden die herhaalde behandeling vergen zullen niet worden 
toegestaan. Indien dergelijke medicatie noodzakelijk is uit klinische overwegingen dient het paard eerst te worden 
teruggetrokken uit de competitie zodat de nodige behandeling kan worden gegeven. 
 
2. Raadpleging van diergeneeskundige officials 
 
De Diergeneeskundige Commissie of Afgevaardigde dient steeds te worden geraadpleegd indien medicatie 
noodzakelijk is van een paard dat deelneemt onder FEI-regels. De beslissing of het slechts een kleine 
aangelegenheid is en of de gevraagde medicatie de prestatie van het paard op een onfaire manier zal beïnvloeden 
gebeurt geval per geval. De Diergeneeskundige Commissie of Afgevaardigde dient een klinisch oordeel te vellen 
bij de evaluatie van de conditie, de voorgestelde behandeling en de fitheid van het paard. Een “second opinion” 
dient gezocht te worden indien nodig. Na rijp beraad moet het document worden ingevuld en ondertekend door de 
Diergeneeskundige Commissie of Afgevaardigde en tegen getekend door de Voorzitter van de Terreinjury. Enkel in 
uitzonderlijke omstandigheden (zie hieronder) dient het formulier steeds te worden ondertekend alvorens medicatie 
wordt toegediend. 
 
 
3. Toelating na terugtrekking uit de competitie 
 
Formulier 1 moet steeds ingevuld wanneer een verboden substantie wordt toegediend aan een paard tijdens een 
FEI manifestatie, zelfs indien het paard officieel werd teruggetrokken uit de competitie. Zolang het paard op de site 
van de manifestatie blijft valt het onder FEI reglementering. Het is echter niet nodig de handtekening van de 
Voorzitter van de Terreinjury te bekomen van zodra het paard is teruggetrokken uit de competitie maar een lid van 
de Diergeneeskundige Commissie of de Diergeneeskundig Afgevaardigde dient steeds het formulier te tekenen. 



 
4. Toelating voor de aanvang van de competitie 
 
Formulier 1 mag eveneens gebruikt worden voor toelating met terugwerkende kracht van medicatie gegeven voor 
de aanvang van de competitie op voorwaarde dat deze medicatie geen effect heeft op de prestaties van het paard 
ten tijde van competitie. In principe mogen paarden niet worden behandeld met een Verboden Substantie voor de 
competitie indien deze substantie of de metabolieten ervan detecteerbaar zijn van zodra het paard onder FEI 
regels valt. Echter, er kunnen omstandigheden zijn (vb. tijdens transport, lichte spasmische kolieken) tijdens 
dewelke medicatie aangewezen lijkt op diergeneeskundige gronden. In dergelijk geval, moet de behandelende 
dierenarts een ondertekende verklaring afleveren met beschrijving van de toegediende substantie, de dosis, wijze 
van toediening en de reden van de behandeling. De Diergeneeskundige Commissie of de Diergeneeskundig 
Afgevaardigde dient nauwkeurig te onderzoeken of de tijd tussen behandeling en competitie het paard een onfair 
voordeel zou kunnen geven en dient de Terreinjury hieromtrent te informeren. 
 
Medication Form 2 - Verklaring van toediening van altrenogest (Regumate) aan merries die deelnemen aan 
FEI wedstrijden. 
 
Het gebruik van altrenogest (Regumate) is momenteel toegelaten door de FEI voor merries die problemen hebben 
te wijten aan hun cyclus. De volgende voorwaarden gelden: 
 

1. Enkel toegelaten bij merries die problemen hebben te wijten aan hun cyclus. 
2. De dosering en de duur van de behandeling moeten overeenstemmen met de aanbevelingen van de 

producent 
3. Formulieren “medication form 2” moeten worden ingevuld door een dierenarts en worden voorgelegd aan 

de Diergeneeskundige Commissie/Afgevaardigde voor de aanvang van de competitie. 
4. Het reglement betreffende het gebruik van altrenogest zal jaarlijks herzien worden door de FEI. 

 
Medication Form 3 - Toelating van het gebruik van medicatie niet op de lijst van Verboden Substanties (vb. 
rehydratie vloeistoffen en antibiotica). 
 
Om toelating te bekomen om deze substanties te mogen toedienen door middel van injectie, naso-gastric tube of 
verneveling (enkel met saline) is het nodig “Medication form 3” in te vullen. Dit formulier heeft goedkeuring nodig 
van de Diergeneeskundige Commissie of de Diergeneeskundig Afgevaardigde die, ingeval van 
electrolyten/vloeistoffen, zal verzocht worden een evaluatie te maken van de klimaatsomstandigheden en in alle 
gevallen de fitheid van het betrokken paard voorafgaand aan de toelating. Dit formulier moet niet worden 
tegengetekend door de Voorzitter van de Terreinjury. 
 
Het is belangrijk te noteren dat: 
 

1. toelating voor toediening van deze substanties is geen recht en behoeft steeds de voorafgaande toelating 
van de diergeneeskundige official. 

2. het is niet waarschijnlijk dat verzoeken voor kleine volumes van rehydratatie vloeistoffen (1-5 liter) zonder 
klinische verantwoording zullen worden goedgekeurd. 

3. stalen van rehydration/herstellende medicatie kunnen worden genomen ter controle voor verboden 
producten. 

4. behandeling van paarden die lijden aan maagzweren door middel van de orale toediening van ranitidine, 
cimetidine of omeprazole is momenteel toegelaten onder FEI regels. 

5. toelating voor toediening van rehydratie vloeistof dient geëvalueerd geval per geval. 
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