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Verborgen anabole steroïden in 
voedingssupplementen 
Ir. Willem Koert

Dit artikel gaat niet over voedingssupplementen die door een slordige manier van produceren sporen van steroid-
hormonen bevatten, waardoor sporters ten onrechte slachtoffer worden van een dopingtest. Dit artikel gaat over 
een ernstiger probleem: voedingssupplementen en sportvoeding waaraan de fabrikant bewust forse hoeveelheden 
synthetisch hormoon heeft toegevoegd. En dit zonder dat het etiket de toevoeging vermeldt.

Het probleem van met steroidhormoon 
verontreinigde supplementen is bekend. 
Ze bevatten per gram tussen een hon-
derdste en honderd microgram hormoon, 
blijkt uit een Duitse analyse.i Met een 
beetje pech is dat hormoon verwant aan 
het makkelijk detecteerbare nandrolon en 
zit de verontreiniging in een product dat je 
in grote hoeveelheden consumeert, zoals 
een eiwitpoeder of een maaltijdvervanger. 
Uren na inname pikt een dopingtest de 
hardnekkige nandrolonmetabolieten eruit 
en als sporter ben je alles kwijt waarvoor 
je al die jaren zo hard je best hebt gedaan. 
Ook al is het zonneklaar dat de minuscule 
hoeveelheid hormoon je prestaties niet 
heeft bevorderd. 

Prohormoonindustrie

Experts in de supplementenindustrie 
schrijven dit soort incidenten toe aan de 
prohormoon-industrie. Sinds halverwege 
de jaren negentig Amerikaanse supple-
mentenbedrijven meer vrijheden hebben 
gekregen, brengt die hormoonachtige stof-
fen op de markt, die soms nauwelijks meer 
verschillen van de in de sport verboden 
anabole steroïden. 
Tot de eerste generatie van deze prohor-
monen behoorden de ‘precursoren’ preg-
nenolone, DHEA, 17alpha-hydroxypro-
gesteron en androsteendion. Die stoffen, 
aldus de industrie, zetten in het lichaam 
om in testosteron. De tweede generatie 
prohormonen, die in de late jaren negentig 
op de markt kwam, zetten in het lichaam 
om in hormonen als boldenon, nandro-
lon en de testosteronmetaboliet DHT. De 
kans dat dopingtests alarm slaan na het 
gebruiken van de meeste van die produc-

vorm melding maken van hun actieve stof-
fen. En zo hebben serieuze sporters, die 
niet willen dat ze door een ‘supplement’ 
positief worden bevonden, er een levens-
groot probleem bij gekregen. De labels 
van de eerste generaties van deze supple-
menten maakten er geen geheim van dat 
ze anabole steroïden bevatten. De nieuwe, 
vermomde hormoonproducten zetten zelfs 
deskundigen op het verkeerde been.

Verouderde terminologie 

Voordat	de	Amerikaanse	regering	de	teu-
gels aantrok, gebruikten fabrikanten graag 
chemische nomenclatuur om de bestand-
delen van hun producten te benoemen. 
Op een potje met het hormoon 1-AD, 
dat op zichzelf al een anabole werking 
heeft, en omzet in het nog krachtiger wer-
kende 1-testosteron, staat bijvoorbeeld 1-
androstene-3beta-17beta-diol. Als je een 
beetje verstand hebt van welke preparaten 
verboden zijn en welke niet, dan maakt 
die chemische aanduiding duidelijk dat dit 
een stof is die (overigens sinds kort) op 
de dopinglijst staat. De term ‘androstene’ 
laat een alarmbelletje rinkelen, net als 
‘androstan’, ‘andro’, ‘andr’ en ‘estren’.  
Als je die termen ziet, dan weet je dat je 
waarschijnlijk te maken hebt met een in de 
sport verboden stof met een androgene 
werking. 
Na het verbod van 2004 heeft de supple-
mentenindustrie de chemische naamgeving 
van zijn producten herzien. De bedrijven 
zijn teruggegaan in de tijd naar de peri-
ode voor 1947. In dat jaar legde de 
International Union of Pure and Applied 
Chemistry afspraken vast voor de weten-
schappelijke benaming van steroïden, 

ten was levensgroot. Dezelfde tests die bij 
wijze van spreken testosteron, nandrolon 
of boldenon detecteren, detecteren ook 
het gebruik van componenten die in het 
lichaam omzetten in testosteron, nandro-
lon of boldenon.ii  
De bedrijven die de capsules, pillen en zak-
jes voor de prohormoonindustrie maken, 
werken soms ook voor de reguliere indu-
strie. Als de tijdsdruk hoog is, verzui-
men de bedrijfjes de machines schoon te 
maken, nadat ze een batch met prohormo-
nen hebben gedraaid. Dat is waarschijnlijk 
de oorzaak van meer dan de helft van het 
aantal ‘nandrolon-positieven’ die zoveel in 
het nieuws zijn geweest. De affaires waren 
de reden achter het project Nederlands 
Zekerheidssysteem	Voedingssupplementen	
Topsport	 (NZVT),	 dat	 werkt	 aan	 een	
databank van op hormonen gescreende 
supplementen. Je vindt die databank op 
http://antidoping.nl/nzvt. 
In de latere jaren introduceerde de 
industrie ‘prohormonen’ die dopingja-
gers als full blown anabole steroïden 
bestempelden, zoals 4hydroxytestosteron, 
4hydroxynandrolon en 1-testosteron. 
Soms werkten die middelen zelfs net zo 
goed als de verboden anabolen, omdat 
ze net als bekende orale anabolen als sta-
nozolol en dianabol beschikten over een 
17alpha-methylgroep. Hoewel deze groep 
hormonen niet in de EU is toegestaan, en 
de	 VS	 een	 flink	 aantal	 in	 2004	 hebben	
gelijkgesteld aan de anabole steroïden,  
iii circuleren deze producten nog steeds 
- ook hier. 
Zoals gezegd is de Amerikaanse overheid 
sinds 2004 strenger op deze hormoon-
producten gaan letten. Daardoor zijn de 
bedrijven hormoonsupplementen gaan 
maken waarvan de labels in een verkapte 
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waaraan wetenschappers zich vandaag de 
dag nog steeds houden. 
In de periode voor 1947 was de bena-
ming een chaos. Een chaos, waarvan de 
moderne prohormoonindustrie dankbaar 
gebruik maakt. De productontwerpers van 
de industrie gebruikt weer termen uit de 
jaren dertig en veertig om de synthetische 
hormonen te beschrijven die in hun potjes 
zitten. Zo vermijden ze de termen die de 
onderzoekers van de overheid kennen en 
blijven ze onder de radar van de auto-
riteiten.	 Via	 ondergrondse	 websites	 en	
messageboards, die niet door de overheid 
worden gevolgd, onthullen de fabrikanten 
de ware aard van hun producten. Maar 
sporters die zulke ondergrondse websites 
niet kennen, en de producten gewoon in 
de winkel of op het web tegenkomen, lopen 
het risico dat ze onbewust een anabole 
steroïde als supplement kopen.

Allocholan, etiocholan 

Een voorbeeld is het designeranabool 
madol, dat ook wel bekend is onder 
de naam desoxymethyltestosteron. De 
wetenschappelijke naam is 17alpha-methyl-
5alpha-androst-2-een-17beta-ol.iv Het is 
een obscuur anabool, dat voor het eerst 
opduikt in een patent uit 1961 en een 
wetenschappelijk artikel uit 1964.v Onder 
namen	als	‘Phera-Plex’	en	‘Ergomax	LMG’	
brengen bedrijven deze anabool echter als 
supplement op de markt. De labels doen 
alleen een scheikundige met historische 
vakkennis vermoeden dat het hier om een 
synthetisch	 hormoon	 gaat.	 Volgens	 de	
etiketten zit er 17a-methyl-etioallocholan-
2-ene-17b-ol in de capsules. ‘Allocholan’ 
en ‘etiocholan’ zijn termen die de supple-
mentenindustrie ook gebruikt voor ande-
re verkapte hormoonpreparaten. Wie ze 
tegenkomt, is bij deze gewaarschuwd.
Dopingjagers hebben een test voor madol. 
Die is er nog niet voor een ander ‘desig-
ner-supplement’, Superdrol, al vermoe-
den chemisch analisten dat de tests die 
het gebruik van masteron detecteren ook 
Superdrol opmerken. In het supplement 
Superdrol zit volgens het label 2a,17a-
dimethyl-etiocholan-3-one. De ‘echte’ 
wetenschappelijke naam is 2alpha,17alpha-
dimethyl-5alpha-androsta-17bèta-ol-3-
one. Het is de gemethyleerde versie van 
het anabole steroid masteron en stamt uit 

de jaren vijftig.  
Superdrol en Madol zijn vergeten stero-
iden, die de industrie heeft opgespoord 
in oude onderzoeksliteratuur en nu op de 
markt brengt onder verwarrende namen. 
Veel	van	deze	producten	resulteren	echter	
in een positieve dopingtest. 
De prohormoonindustrie gebruikt de truc 
van de verouderde naamgeving ook voor in 
de sport verboden verbindingen die al lan-
ger op de markt zijn. DHEA heet bijvoor-
beeld in het jargon van de industrie 3-beta-
hydroxyetioallocholan-5-ene-17-one. De 
industrie haalt de truc tenslotte ook uit de 
kast voor een serie steroidhormonen waar-
van niet duidelijk is of de tests ze oppik-
ken, en die ook nog niet op de dopinglijst 
staan. Ze zijn recent geïntroduceerd en 
komen voort uit kankeronderzoek uit de 
jaren zeventig en tachtig, waarin onderzoe-
kers probeerden de natuurlijke aanmaak 
van het hormoon estradiol te blokkeren. In 
dat onderzoek zijn een reeks steroidhor-
monen uitgevonden die het enzym aroma-
tase saboteren. Aromatase zet hormonen 
om in estradiol. Een voorbeeld van zo’n 
hormoon is 1,4,6-etioallocholan, dat ook 
wel ATD heet, of 1,4,6-etioallocholtriene. 
Chemici zullen de stof beter kennen als 
androsta-1,4,6-triene,3,17-dione. 

Cyclopenta[a]phenantrene 

Een apart voorbeeld van verwarrende 
naamgeving vind je terug bij de enzymrem-
mer	 6-Oxo.	 Volgens	 het	 etiket	 bevat	 het	
‘supplement’ de stof delta-4-10,13-dime-
thyl-cyclopenta[a]phenantrene-3,6,17-
trione. Dat is wel een aanduiding die 
chemici iets zal zeggen, maar het is een 
erg omslachtige naamgeving die in de 
praktijk nauwelijks wordt gebruikt. De term 
cyclopenta[a]phenantrene maakt duidelijk 
dat het om een steroidhormoon gaat met 
ongeveer hetzelfde skelet als testosteron. 
Eigenlijk is 6-Oxo een licht gewijzigde ver-
sie van androstenedione. 
Helemaal bont maken de bedrijven het die 
een verbinding als 1,2,4,11,12,15,16-
septahydro-10,13-dimethyl-3,17-dime-
thoxycarboxy-cyclopenta[a]phenanthrene-
7-one verkopen. Dat is een gewijzigde 
versie van DHEA met een anti-oestrogene 
werking. 
De status van de twee hierboven bespro-
ken middelen is onduidelijk, al hebben 

Belgische biochemici onlangs een doping-
test voor 6-Oxo ontwikkeld.vi

Voedingsmiddelen 

Dezelfde bedrijven die steroïden in supple-
menten stoppen, brengen ook sportvoe-
ding op de markt met flinke hoeveelheden 
synthetische	 hormonen.	 Vaak	 gebruiken	
ze dezelfde truc om de toevoegingen te 
verbergen voor de autoriteiten. 
Een voorbeeld is de maaltijdvervanger 
Isopreme Meal Replacement van fabrikant 
Ultimate Nutrition, dat volgens het label 
6alpha-methyl-etiocholene-3,17-dione 
bevat. Die verbinding is waarschijnlijk een 
gewijzigde variant van androstenedione 
met een anti-oestrogene werking. Het zal 
geen verbazing wekken dat de fabrikant 
processen heeft gevoerd met sporters, die 
na consumptie van de maaltijdvervangers 
positief werden bevonden. Hetzelfde is 
aan de hand met de sportdrank Methyl 
Mass. Eén van de bestanddelen is volgens 
het label 17hydroxy,6methyl-ethyletiocho-
lan-3,20diol. Het is niet bekend welk 
hormoon dat precies is, maar het lijkt te 
gaan om een verbinding die is verwant aan 
progesteron. 

Schade 

Veel	 sporters	 zijn	 hun	 medailles	 kwijtge-
raakt door dit soort producten. Een recent 
geval is dat van de Russische gewichtheffer 
Dmitry Berestov. Berestov, die in 2004 nog 
goud won. Hij werd betrapt door de test 
die normaliter het gebruik van stanozolol 
verraadt. Bij Berestov reageerde de test 
echter op het supplement Prostanozol. 
De actieve stof is volgens het label [3,2-
c]pyrazole-5alpha-etioallocholane-17beta-
tetrahydropyranol. Om een lang verhaal 
kort te maken: Prostanozol is een gewij-
zigde variant van stanozolol. 
Minstens even serieus als de sporters die 
in conflict komen met dopingjagers zijn de 
ziekenhuisopnames als gevolg van dit soort 
producten. Superdrol, rapporteerden 
Amerikaanse artsen onlangs, zorgde bij 
een bodybuilder van 23 jaar voor ernstige 
beschadiging van lever en nieren. viii 
Berucht zijn de capsules en poeders van 
de Europese firma Sledgehammer. Eén van 
Sledgehammers producten is Met-AD-17-
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Diol, bedoeld voor sporters die er zelf hun 
sportdranken mee kunnen maken. Wat er 
precies in Met-AD-17-diol zit, is uit de 
advertenties en labels niet af te leiden, maar 
het voormalige Nederlands Centrum voor 
Dopingvraagstukken meldt in een rapport 
een ziekenhuisopname als gevolg van het 
product.ix	“In	het	Italiaanse	Verona	moest	
een jonge sporter met leverbeschadiging 
in het ziekenhuis worden opgenomen, 
nadat hij Met-AD17-diol had gebruikt.  
x Toen Keulse en Zwitserse dopingjagers 
de producten onderzochten, bleek dat 
die dezelfde actieve stoffen bevatten als 
de klassieke anabole steroïde Dianabol: 
methandienone.xi Een frequente bijwerking 
van dat middel is leverschade. De hoe-
veelheden waren fors. Sommige capsules 
bevatten zestien milligram hormoon, in de 
poeders liep de concentratie op tot bijna 
een milligram per gram product. De fabri-
kant adviseerde gebruikers twintig gram 
product per dag te consumeren.” 
De etiketten van Sledgehammers producten 
vermelden de toevoeging niet. De Keulse 
chemicus	 Hans	 Geyer,	 die	 de	 toevoeging	
van het hormoon ontdekte, noemde het 
toevoegen van het hormoon in supple-
menten dan ook ‘a criminal act’.xii Daarbij 
moet je dan weer wel aantekenen dat 

Sledgehammer op zijn website en in zijn 
advertenties wel op allerlei manieren sug-
gereert dat er steroïden in zijn producten 
zitten. In de advertenties van het bedrijf 
zijn de zinspelingen op steroïden niet van 
de lucht.

Samenvatting 

Sommige supplementenbedrijven verkopen 
bekende en onbekende steroïden in de 
vorm van pillen, capsules en poeders voor 
sportdranken en maaltijdvervangers. De 
fabrikanten gebruiken een verhullende ter-
minologie om autoriteiten op het verkeer-
de been te zetten. Termen als ‘androstan’, 
‘andro’, ‘andr’ en ‘estren’, die tot voor 
kort kopers vertelden dat ze een product in 
handen hadden dat waarschijnlijk anabole 
steroïden bevatte, zijn vervangen door 
ouderwetse termen als ‘allocholan’, ‘etio-
cholan’, ‘etioallocholan’ of ‘etioallochol’. 
Een andere vermommingtruc is het gebrui-
ken van een omslachtige terminologie, 
waarbij de bedrijven het testosteronskelet 
aanduiden als ‘cyclopenta[a]phenanthre-
ne’. Er zijn gevallen bekend waarin deze 
producten sporters gezondheidsschade 
berokkend. 
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