
 
         Checklist voor aanvraag van Toestemming wegens Therapeutische 

        Noodzaak (TTN)  

Intraveneuze toediening 

Verboden stoffen/methoden: Volume >100ml per 12u 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deze checklist dient als hulpmiddel voor de atleet en zijn/haar arts om een TTN-aanvraag zo volledig 

mogelijk in te dienen. Hoe vollediger een TTN-aanvraag is, hoe juister de TTN-commissie kan 

oordelen of er aan de criteria van de ISTUE (International Standard for Therapeutic Use Exemptions) 

is voldaan. Gelieve aandachtig te zijn voor: 

- Een volledige TTN-aanvraag omvat een volledig ingevuld TTN-aanvraagformulier EN de 

nodige ondersteunende documenten (medische verslagen). 

- Een volledige TTN-aanvraag garandeert NIET dat er een TTN wordt toegekend. Dat hangt af 

of er is voldaan aan de criteria van de ISTUE. 

 

 De TTN-aanvraag 

  Is leesbaar en volledig (elk onderdeel) ingevuld 

  Bevat alle noodzakelijke informatie in het Nederlands 

  Is ondertekend door de aanvragende arts 

  Is ondertekend door de atleet  

 Medische verslaggeving 

  

Medische voorgeschiedenis: symptomen bij het begin van de ziekte, verloop van de ziekte, start van de 
behandeling. Beschrijf/definieer waar de infusie werd of zal worden toegediend. 

(Opmerking: infusies gegeven bij een behandeling in het ziekenhuis, of bij een chirurgische of 

diagnostische procedure vereisen geen TTN, tenzij ze een verboden middel bevatten) 

  Bevindingen bij klinisch onderzoek zoals klinische tekenen van ziekte of een relevante medische toestand 

  Interpretatie van de symptomen, klinische bevindingen en testresultaten 

  Diagnose van de aandoening 

  
Gedetailleerde info van het infuus: volume en tijdsperiode waarover het infuus werd gegeven (enkel 
toedieningen van >100ml per 12u vereisen een TTN) en indien verboden stoffen werden toegediend, de 
vermelding van de stoffen met hun dosis en frequentie. 

  Effect van de behandeling 

  Als een alternatieve behandeling geen optie was/is, dient een beschrijving gegeven te worden waarom 
voor IV toediening werd of wordt gekozen 

 Resultaten van diagnostische onderzoeken (kopie van origineel of print) 

  Labo-onderzoeken vb Hb/Hct, elektrolieten, aantal bloedcellen, serum ferritine enz. 



 
 


