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Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) 
Belangrijke informatie voor alle rijders en bij-rijders 

 Wat is een TTN? 

Eenmaal per jaar (of frequenter indien vereist) publiceert het Wereld Anti-Doping Agentschap een lijst 
met substanties en methodes waarvan het gebruik binnen en/of buiten competitie verboden is. Deze lijst 
wordt “Verboden Lijst” genoemd (beschikbaar op: www.fia.com/sports/fia-anti-doping-regulations). 

Echter, indien, om medische redenen, een rijder een middel dient te gebruiken dat een verboden 
substantie bevat of waarvan de methode verboden is (zonder dat een ander middel dit kan vervangen), 
kan een aanvraag voor “Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak” (TTN) ingediend worden bij de 
bevoegde organisatie (zie hieronder). 

Hiervoor moet de aanvraag ingediend worden door gebruik te maken van het officiële formulier dat kan 
verkregen worden via de FIA website (www.fia.com/sports/anti-doping/therapeutic-use-exemptions) of 
via een Nationale Anti-Doping Organisatie. 

BELANGRIJK: 

Complete en gedetailleerde documentatie die de klinische omstandigheden voor de therapie beschrijft 
die het gebruik van verboden substanties of methodes nodig maakt, moet samen met de TTN-aanvraag 
doorgestuurd worden. Deze documentatie zou de volgende zaken moeten bevatten: geschiedenis van 
de patient, testresultaten, hoe de ziekte/kwaal/blessure in de tijd behandeld werd, en alle pogingen 
om niet-verboden medicijnen en methodes te gebruiken. 

 Wie dient het TTN-formulier in te vullen? 

De dokter van de rijder, die een overzicht dient te geven van alle medische eisen voor de TTN op een 
manier dat de relevante informatie kan verstrekt worden. 

 Wanneer dient het TTN-formulier doorgestuurd te worden? 

 Niet later dan 30 dagen voor de start van het seizoen of de volgende wedstrijd 

 Indien je deel uitmaakt van jouw Nationaal Geregistreerde Test Panel of het FIA Internationaal 
Geregistreerde Test Panel: op het moment van je opname in dit panel 

 Onmiddelijk voor spoedbehandeling of indien de behandeling van een acute medische toestand 
nodig is. 

 Naar wie moet de aanvraag doorgestuurd worden? 

Naar de FIA indien je: 

• deel uitmaakt van het FIA Internationaal Geregistreerde Test Panel 

• plant om deel te nemen aan een internationale competitie 

Naar je Nationale Anti-Doping Organisatie (www.dopinglijn.be) indien je: 

• plant om deel te nemen aan een nationale of regionale competitie. 

Voor verdere informatie, gelieve www.fia.com/sports/fia-anti-doping-regulations Artikel 4.5, Appendix A van de Internationale 
Sport Code en de WADA Internationale Standaard voor Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak te consulteren. 
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