
|  ju
n

i 2010  |  n
u

m
m

e
r

 6  |

3

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

De prestatiecurve van topsporters stijgt snel en vlakt vervolgens af. Nog 
krachtiger, sneller of hoger dan de tegenstanders, zowel het publiek als 
de sporters blijven hongeren naar betere prestaties. Op topniveau vindt 
de progressie in kleine stapjes plaats, uiteindelijk maken ze het medail-
leverschil. Een uitgebalanceerde voeding speelt een sleutelrol bij het 
optimaliseren van sportprestaties, al is er nog steeds geen gouden regel; 
zoveel sporten, zoveel sporters, zoveel begeleiders, zoveel sportdiëtis-
ten. En dan moet er nog een match zijn tussen sporter(s) en sportdië-
tist, het blijft ‘psychotechnisch’ maatwerk. 
Hoewel op topniveau de inzichten in factoren voor prestatieverbete-
ring toenemen en NOC*NSF in Nederland de expertgroep voeding 
nieuw leven in heeft geblazen, luidden vertegenwoordigers van 
de topsport en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke 
Opvoeding begin juni de noodklok: de Nederlandse jeugd moet veel 
meer aan het bewegen waarvoor de politiek de voorwaarden moet 
scheppen. Nederlandse kinderen zijn minder fit en gezond dan dertig 
jaar geleden blijkt uit sociaal-geneeskundig onderzoek. En de trend 
vertoont vooralsnog geen stijgende positieve lijn. Als het zo doorgaat 
verwachten de topsportdeskundigen dat we toekomstige medailles op 
onze buik kunnen schrijven. Ze doelen op het jaar 2028, waarvoor het 
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plan bestaat dan de Olympische spelen in Nederland te houden.
De energiebalans is bij veel Nederlanders duidelijk uit evenwicht, niet 
alleen bij kinderen, ook bij volwassenen, geen nieuws onder de zon. En 
het betekent niet dat iedereen stilzit. Zo doen in Nederland ongeveer 
twee miljoen mensen van vijftien jaar en ouder aan fitness. Helaas zijn 
er onder hen zo’n 160.000 mensen die doping gebruiken. In het recente 
rapport Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport adviseert de Gezond-
heidsraad dan ook om met gerichte voorlichting sporters te informeren 
over de nadelige fysieke en psychische effecten van doping. Het gaat 
daarbij vooral om middelen die handelaren rechtstreeks aanbieden op 
de vloer van de sportschool of via internet. 
Over doping gaat het in deze speciale uitgave van Voeding Nu niet, dat 
is uit den boze in de georganiseerde (top)sport. In de artikelen is te 
lezen waar de accenten liggen in de sportdiëtetiek en welke rol voeding 
en beweging spelen voor betere prestaties of een gezonder lichaam. 
Opmerkelijk vind ik het onderzoek van de Universiteit Maastricht waaruit 
blijkt dat bewegingsinterventies voor mensen met diabetes type 2 als 
medicijn kunnen werken: ‘Bloedglucoseverlagende medicatie biedt in 
praktijk onvoldoende bescherming tegen hyperglycemie, en additionele 
interventies zijn noodzakelijk’, aldus de onderzoekers.
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