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HOSPITAAL VOOR GEVALLEN SPORTHELDENHOSPIT
Prins Albert II van Monaco, de Prins van de 
Sport, is de beschermheer van de Arne 
Ljungqvist Stichting in Zweden. De stichting 
gaat de strijd tegen doping aan en vangt in 
klinieken ex-dopinggebruikers op.
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Zweden vervult met zijn anti-dopingtehuizen een 
leidende rol. Zou een opvangkliniek voor doping-
misbruik ook voor ons land soelaas bieden? Een 
voorbeeld uit eigen praktijk: onlangs ontvingen we 
een mail van een ex-gebruiker van anabole steroïden. 
Hij heeft een kinderwens die niet in vervulling gaat.
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Ernstig is de ontregeling van dat deel van 
de hersenen dat ons hele hormoonstelsel 
aanstuurt. Deze kan nog jaren na het 
stoppen van anabole steroïden 
aanhouden. Ook hart- en vaatziekten 
komen bij deze groep veelvuldig voor. 

Maar dat niet alleen, zie hiernaast:

ALLEN SPORTHELDEN
Anabole steroïden zijn synthetische stoffen die zijn afgeleid van het 
mannelijk geslachtshormoon testosteron. De werking van anabolen 
is extra spieropbouw en spierkracht.
Onderzoek toont aan dat gebruik van anabolen niet alleen kan 
leiden tot heftige ziektebeelden, maar ook tot misbruik van andere 
verslavingsmiddelen (drugs en alcohol).

Hoewel sommigen zeggen ‘eigen schuld, dikke bult…’ geldt in de gezondheidszorg de Eed van Hippocrates die 
luidt:  „Ik zweer/ beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. 
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.” Dus ook voor gevallen sporthelden. 

Reageren? 
info@servicemedicalacademy.nl
Reageren? 
info@servicemedicalacademy.nl

Tekst:
Jos Benders, 
arts
Eric van Breda,
sportmedisch
fysioloog  en
Tjeu Seeverens,  
Service Médical Academy

DOPINGZ

Haarverlies bij 
mannen en vrouwen

Vijandigheid, agressie, 
waanbeelden en 
depressie

Ernstige acne

Borstvergroting bij 
mannen, verkleining 
bij vrouwen

Hoge bloeddruk,
hoog cholesterol,
schade aan hart

Lever dysfunctie, 
kanker

Bij vrouwen: 
toegenomen omvang 
van de eierstokken

Groeiachterstand bij 
jongeren

Vocht vasthouden 
en nierziekte

Kleinere testikels, laag aantal 
spermacellen en impotentie

Haar op borst en 
gezicht bij vrouwen
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