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M/V in de atletiek: 
een kwestie van 
testosteronwaarden

Anekdotisch bewijs dat androgene anabolen atleten 
sterker en sneller maken, is er genoeg. De heerschappij 
van de vakkundig farmacologisch geprepareerde Oost-
Duitse ploeg tijdens atletiekwedstrijden in de vorige 
eeuw heeft laten zien dat testosteron en aanverwante 
chemische stoffen het verschil kunnen maken tussen 
een Olympische medaille en roemloze deelname. Het 
waren vooral de Oost-Duitse vrouwen die goed pres-
teerden met de middelen die ze voorgeschoteld kregen.

Beter uithoudingsvermogen
Lang ontbrak het echter aan gedegen wetenschappe-
lijke studies naar deze verbanden, aldus Hirschberg, 
die ook tijdens de Dutch Endocrine Meeting van 2020 
over dit onderwerp heeft gesproken. ‘Veel onderzoek is 
gedaan bij mannen. Logisch, want het is vanwege de 
menstruele cyclus een stuk complexer om bij vrouwen 
op een gedegen manier de effecten van endogene 
androgenen te bestuderen. Ook het gebruik van de 
contraceptiepil beïnvloedt het hormonale systeem 

waar je geïnteresseerd in bent. Wij hebben recent een 
gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie gepu-
bliceerd waarin we gezonde vrouwen een testosteron-
crème gaven, maar we hadden meer dan een jaar nodig 
om de start ervan voor te bereiden.1 We hadden pro-
blemen met het vinden van een geschikt testosteron-
product. De beschikbare middelen in Zweden waren 
gemaakt voor mannen en daarom te hoog gedoseerd. 
Voor zover ik weet is er op dit moment maar één tes-
tosteronproduct voor vrouwen op de markt, namelijk 
in Australië.’
Tien weken behandeling met de crème zorgde bij de 
vrouwen (gemiddelde leeftijd: 28 jaar) voor een toe-
name van de testosteronconcentratie in het bloed van 
0,9 naar 4,3 nmol/l. Dit ging gepaard met een toename 
in vetvrije massa en een beter uithoudingsvermogen 
op de loopband: de tijd tot uitputting ging van 250 
naar 271 seconden, een verbetering van 8 procent. 
Tegen de verwachting in veranderde de hemoglobine-
concentratie echter niet, terwijl er ook geen effect 
bleek op spierkracht van de benen.1 Dit zegt niet alles, 
legt Hirschberg uit: ‘In spierbiopten zagen we morfolo-
gische veranderingen die duidden op lokale effecten 
van testosteron.’

Verscherpte regels
Het voordeel van testosteron voor vrouwelijke atleten 
beter kwantificeren: dit was het belangrijkste huiswerk 
dat het internationale Sporttribunaal CAS de wereldat-
letiekbond in 2015 meegaf na de zaak Dutee Chand (zie 
kader). Het leidde tot de verscherpte regels zoals die 
eind 2018 van kracht zijn geworden. In plaats van alle 
hyperandrogene vrouwen zijn het nu de androgeenge-
voelige atletes met DSD (disorders/differences in sex 
development) die hun testosteronspiegel omlaag moe-

Toen de wereldatletiekfederatie in 2018 haar aange-
scherpte regels omtrent deelname aan internationale 
vrouwennummers bekend maakte, leidde dat tot ophef, 
mede vanwege de zaak die de Zuid-Afrikaanse atlete 
Caster Semenya vervolgens aanspande. Prof. dr. 
Angelica Lindén Hirschberg uit Stockholm droeg met 
haar onderzoek bij aan het bewijs dat een hoge testos-
teronproductie vrouwen een onmiskenbaar voordeel 
geeft in de sport. Ze vertelt over de achtergrond van 
haar onderzoek en de relatie ervan met de nieuwe 
regels voor vrouwen in de atletiek.
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ten brengen. De nieuwe bovengrens: 5 nmol/l om te 
mogen meedoen aan de middenafstanden - 400, 800 
en 1500 meter en de mijl hardlopen, en 400 meter hor-
den - op een internationaal toernooi. Volgens Hirsch-
berg is deze grens op meerdere gronden gekozen. ‘Ook 
vrouwen met polycysteus ovariumsyndroom hebben 
een hoger testosteron; een maximum niveau van 4,8 
nmol/l is in de literatuur gerapporteerd. Zij worden 
daarom door de nieuwe regels niet uitgesloten van 
deelname aan de middenafstanden. Vrouwen die met 
hun testosteron boven de 5 nmol/l uitkomen hebben 
vooral 46, XY DSD, of ze gebruiken doping, of ze heb-
ben een hormoonproducerende tumor. Vrouwen met 
46, XY DSD hebben testes die verantwoordelijk zijn 
voor een testosteronproductie die 10 à 20 keer hoger 
ligt dan normaal.’
De belangrijkste studie waarop dit besluit was geba-
seerd, oogstte kritiek. De onderzoekers hadden bij 
ruim 1000 atletes, waarvan 9 met DSD, de relatie tus-
sen de testosteronconcentratie en de prestaties tijdens 
de wereldkampioenschappen atletiek van 2011 en 2013 
geanalyseerd.2 Associatie en geen causaliteit, derhalve. 
Bovendien bleek een verhoogde testosteronconcentra-
tie bij slechts een paar atletiekonderdelen gepaard te 
gaan met een significante prestatieverbetering. 

DHEA
Volgens prof. dr. Hirschberg vormde deze studie 
slechts een stukje van de hele puzzel. ‘Er was meer 
bewijs, ook van toen nog ongepubliceerde data zoals 
van onze studie met de testosteroncrème. Zelf hadden 
we bij Zweedse atletes ook gevonden dat de fysieke 
prestatie samenhangt met de endogene androgeen-
spiegels, zelfs als die rondom de normaalwaarde val-
len.’3 In deze studie werd het androgeenprofiel van 106 
Olympische atletes vergeleken met dat van een seden-
taire groep; de Olympiërs hadden beduidend hogere 
concentraties van testosteron-precursors in hun bloed. 
Een daarvan, dehydro-epiandrosteron (DHEA), corre-
leerde bovendien met de uitslag van een fysieke presta-
tietest. Testosteron zelf deed dat niet, 
dihydrotestosteron wel.3

Prof. dr. Hirschberg: ‘DHEA is waarschijnlijk de 
belangrijkste precursor voor testosteronproductie bij 
vrouwen. Dit verschilt van mannen, bij wie het groot-
ste gedeelte van testosteron direct door de testes wordt 
gesecreteerd en niet via omzetting van bijnierandroge-
nen in perifere weefsels. De algemeen geaccepteerde 
verklaring voor het verschil in atletische prestatie tus-
sen de seksen is het grote verschil in circulerend tes-
tosteron. Vrouwen zitten normaliter tussen de 0,1 en 
1,8 nmol/l, mannen tussen de 8 en 30 nmol/l. Gemid-
deld genomen hebben mannen een 10 tot 20 keer 
hogere testosteronconcentratie in hun bloed dan vrou-
wen, zonder overlap.’Prof. dr. Angelica Lindén Hirschberg: ‘Wil een atlete haar testosteronspiegels verlagen, dan moet daar 

een medische aanleiding voor zijn’

In een studie bij atletes 
correleerde dehydro-
epiandrosteron met de 
uitslag van een fysieke 
prestatietest
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Testosteronverlagende medicatie
De prevalentie van hyperandrogene 46, XY DSD bij 
vrouwelijke atleten wordt geschat op 7 per 1000: dat is 
140 maal hoger dan bij de algemene bevolking.4,5 Zij 
mogen wel deelnemen aan de atletiekonderdelen 
waarop de regels niet van toepassing zijn, zoals de 
marathon of de 100 meter sprint. ‘Ik ga er vanuit dat 
testosteron van belang is bij alle disciplines’, vertelt 
prof. dr. Hirschberg, ‘maar dat bij sommige onderde-
len andere eigenschappen zoals technische vaardighe-
den belangrijker zijn.’ Bovendien moet het voor de 
middenafstanden, waarop de regels wél betrekking 
hebben, duidelijk zijn dat de testosteron “aanslaat”, 
dat wil zeggen: de atleet moet voldoende androgeenge-
voelig zijn. Volgens prof. dr. Hirschberg is dit prima te 
beoordelen door een medisch expert. ‘Als een vrouw 
testosteronspiegels in het mannelijke bereik heeft, is ze 
geviriliseerd en heeft ze typische klinische verschijnse-
len als een zware stem, atrofie van het borstweefsel, 
lichaamsbeharing en een vergrote clitoris.’
Mochten deze DSD-atleten toch willen deelnemen aan 
de middenafstanden dan kan dat, mits ze hun testos-
teronspiegels verlagen naar een niveau onder de 5 
nmol/l. In lijn met het advies van de World Medical 
Association (WMA) is prof. dr. Hirschberg er geen 
voorstander van dat atleten dit gaan toepassen, enkel 
en alleen voor het doel van sportcompetitie. ‘Er moet 
een medische aanleiding zijn, alleen dan kun je de 
bestaande klinische richtlijnen volgen. Bij sommige 
46, XY DSD-vrouwen neemt de vermannelijking gedu-
rende vele jaren toe; zij zullen op een gegeven moment 
vaak voor behandeling kiezen. Maar iemands gender-
identiteit blijft te allen tijde bepalend bij deze beslis-
sing.’ 
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M/V-bepaling in de sport:  
van lichamelijk onderzoek tot testosteronmeting

Waar ligt de scheidslijn tussen man en vrouw? Het is een vraag waarmee sportbe-
stuurders al worstelen sinds halverwege de vorige eeuw, toen de seksetest werd 
ingevoerd. In eerste instantie moesten vrouwen zich naakt laten beoordelen door 
een arts. Omdat Foekje Dillema, de Nederlandse sprintster die harder liep dan 
Olympisch kampioene Fanny Blankers-Koen, deze keuring weigerde, werd zij in 
1950 voor het leven geschorst. Later werd ook genetisch onderzoek ingevoerd. Dit 
bood echter evenmin uitsluitsel omdat bleek dat vrouwen een Y-chromosoom kun-
nen hebben. Sinds 2011, toen de wereldatletiekfederatie de regels omtrent vrouwen 
met hyperandrogenisme implementeerde, vormt testosteron de scheidslijn. Aan-
vankelijk werden alle atletes met een testosteronspiegel hoger dan 10 nmol/l uit-
gesloten van deelname aan alle vrouwennummers, tenzij er sprake is van 
androgeenongevoeligheid door een mutatie in de androgeenreceptor. Op aandrin-
gen van de Indiase sprintster Dutee Chand concludeerde het internationale Sport-
tribunaal CAS in 2015 echter dat de regels onvoldoende scherp waren; het drong bij 
de atletiekbond aan op duidelijker wetenschappelijk bewijs van het voordeel dat 
een hoog testosteronniveau vrouwelijke atletes zou geven.
Sinds 1 november 2018 zijn nieuwe regels van kracht: DSD-vrouwen die andro-
geengevoelig zijn en in internationale wedstrijden op de middenafstanden willen 
uitkomen, dienen een testosteronspiegel lager dan 5 nmol/l te hebben. De 
Zuid-Afrikaanse middellangeafstandsloopster Caster Semenya, tweevoudig winna-
res van Olympisch goud op de 800 meter, betwistte in 2019 tevergeefs de geldig-
heid van de nieuwe regels bij het CAS. Semenya, die sinds haar eerste verschijning 
op de atletiekbaan het middelpunt van controverse vormt vanwege haar mannelijke 
uiterlijk, gaf als reden op dat zij geen medicijnen wil slikken om te kunnen blijven 
deelnemen aan wedstrijden. ‘Ik wil op natuurlijke wijze hardlopen’, zo stelde ze in 
de media; ‘zoals ik geboren ben’. 

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya: een vrouw of toch niet (helemaal)?


