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Sneller, hoger, sterker

Luc van Loon, Maastricht University Medical Centre

Voor topatleten geldt meer dan ooit het olympisch devies: ‘citius, 
altius, fortius’ (sneller, hoger, sterker). Records worden met grote 
regelmaat verbeterd. Steeds nadrukkelijker komt de vraag naar 
voren: kan het nog wel sneller, hoger en sterker? En welke rol speelt 
de voeding van sporters daarbij? 

Wetenschappers zijn het erover eens dat naast training en aanleg an-
dere factoren een essentiële rol spelen. Met de (her)introductie van de 
spierbiopsietechniek in inspanningsonderzoek in de jaren zestig werd 
de sleutelrol van voeding bij het neerzetten van een sportieve prestatie 
wetenschappelijk bevestigd. Destijds werd aangetoond dat de duur-
prestatie gelimiteerd wordt door een beperkte hoeveelheid opgeslagen 
koolhydraten in de spieren. Deze glycogeenvoorraad bleek vrij mak-
kelijk verhoogd te kunnen worden door een simpele aanpassing van 
de voedingsgewoonten voorafgaand aan een belangrijke inspanning. 
Dit was de start van een enorme ontwikkeling in het wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van sport en voeding. 

Sportdranken Het besef dat voldoende beschikbaarheid van in 
de lever en spieren opgeslagen koolhydraten een voorwaarde is voor 
een optimale sportieve prestatie, leidde tot talloze wetenschappelijke 
studies met als doel de beschikbaarheid van koolhydraten tijdens 
inspanning te optimaliseren. Het meest bekende resultaat hiervan is 
de ontwikkeling van de zogenaamde sportdranken, vaak omschreven 
als ‘isotone dorstlessers’. 
De inname van koolhydraatrijke oplossingen tijdens inspanning van 
langere duur (>45 min) bleek vermoeidheid uit te stellen en daar-
mee de prestatie aanzienlijk te kunnen verbeteren. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft zich in de daarop volgende decennia toegelegd op 
het vaststellen van de voorwaarden waaraan de ideale sportdrank en 
het optimale gebruik ervan zouden moeten voldoen. Dit onderzoek is 
ook heden nog actueel en commerciële sportdranken worden in alle 
vormen en maten (te pas en te onpas) aangeboden in sportspeciaal-
zaken, supermarkten, cafés, restaurants, en benzinestations.

HerStel na inSpanning Aanvankelijk werd de rol van voeding 
op de prestatie benaderd als een acute voorwaarde voor succes. Dat 

is natuurlijk niet vreemd gezien het feit dat we energierijke substra-
ten via de voeding moeten binnenkrijgen om in de hoge energiebe-
hoefte tijdens inspanning te kunnen voorzien. Met het belang van 
het handhaven van een optimaal prestatievermogen bij meerdaagse 
activiteiten, zoals een Tour de France, werd echter duidelijk dat de rol 
van voeding bij het herstel na intensieve inspanning meer aandacht 
zou moeten krijgen. De voeding na inspanning dient allereerst de 
gedepleteerde glycogeenvoorraden weer snel terug op peil te brengen 
om een volgende prestatie mogelijk te maken. Onderzoek naar de rol 
van (sport)voeding bij het herstel na fysieke belasting staat voorals-
nog in de kinderschoenen. 
Tot op heden heeft de ontwikkeling van de zogenaamde hersteldran-
ken, sportdranken met (nog) meer koolhydraten om het herstel van 
de glycogeenvoorraden in de eerste uren na inspanning te maximali-
seren, centraal gestaan. De laatste jaren breidt de belangstelling zich 
echter steeds meer uit naar de vele andere aspecten van het herstel 
na inspanning. Het herstel van eventuele spierschade, maar ook de 
adaptieve processen die ten grondslag liggen aan herhaalde fysieke 
inspanning, c.q. training, zijn hier van belang. Recente studies laten 
zien dat de inname van eiwit tijdens en/of onmiddellijk na intensieve 
inspanning een voorwaarde vormt voor de toename in de spiereiwit-
synthese gedurende het herstel na een inspanningssessie. Het is zaak 
dat we in de toekomst meer inzicht krijgen in de rol van voeding bij 
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de spiereiwitsynthese en afbraak na intensieve inspanning. De invloed 
van de kwaliteit en kwantiteit van het ingenomen eiwit, de timing van 
voedingsinname, en de interactie met de andere macronutriënten 
(koolhydraten en vetten) zullen belangrijke aandachtspunten voor 
toekomstig onderzoek zijn.

inSpanningSmodaliteiten Het spreekt voor zich dat de 
voeding, zowel qua samenstelling als de timing van inname, een 
belangrijke factor vormt die bepaalt of de adaptieve respons op 
inspanning optimaal verloopt. Dat het hierbij niet langer meer over 
een momentopname gaat moge duidelijk zijn. In de weken, maanden 
of zelfs jaren van voorbereiding naar een specifiek prestatievermogen 
staat de respons van het lichaam op de vele trainingssessies mede 
onder invloed van de voeding die gebruikt wordt. Het begint inmid-
dels duidelijk te worden dat de interactie tussen inspanning, herstel, 
en voeding een fijn gereguleerd systeem vormt en dat hierin nog veel 
geoptimaliseerd kan worden. Dat aanpassing aan training sterk beïn-

vloed wordt door de inspanningsmodaliteiten (soort, intensiteit, duur, 
en frequentie van inspanning) moge duidelijk zijn. De fenotypische 
verschillen tussen bijvoorbeeld een duursporter en een krachtsporter 
spreken voor zich. Ondanks dat beide type sporters verschillende uren 
per dag intensief trainen is de adaptieve respons als gevolg van de 
soort training van groot belang voor de specifieke aanpassingen die in 
het lichaam plaatsvinden. De voeding (hoeveelheid, samenstelling en 
timing van inname) speelt hierbij een sterk modulerende rol. We zijn 
eigenlijk pas net begonnen om deze interessante materie te begrijpen, 
en het is dan ook hierop dat we onze toekomstige onderzoeksstrate-
gieën moeten afstemmen. Het doel wordt dan ook niet langer meer 
om slechts een enkele prestatie te optimaliseren maar om juist het 
traject naar de ontwikkeling van het vermogen om dergelijke toppres-
taties neer te zetten te faciliteren. 

recreatieve SporterS Het is ook vanuit deze optiek dat sport 
en voeding een veel bredere relevantie heeft gekregen. De competi-
tieve atleet vormt maar een zeer klein aandeel van de vele recreatieve 
sporters in Nederland. De meeste sporters participeren aan een 
bewegingsprogramma om esthetische en/of gezondheidsredenen. 
Het is ook hier dat de interactie met voeding mede het succes van een 
bewegingsprogramma bepaald. Voorbeelden hiervan zijn legio. De 
oudere mens kan middels participatie aan een bewegingsprogramma 
spiermassa en spierkracht vergroten om hiermee het verlies aan 
functionele capaciteit te compenseren. In lijn met de krachtsporter 
kan ook hier de juiste voeding ervoor zorgen dat de (fysieke) inspan-
ningen met het best mogelijke resultaat worden beloond.
Een ander voorbeeld is het verstandig gebruik van (sport)voeding bij 
een intensief duurtrainingsprogramma voor de zwaarlijvige diabe-
tespatiënt of de esthetische sporter. Hierbij staat niet de prestatie 
maar juist het verlies van vetmassa en het vermogen om de trai-
ningsbelasting te kunnen continueren centraal. In tegenstelling tot de 
competitieve duuratleet zal de juiste sportvoeding hier dus juist niet 
bestaan uit het frequent gebruik van koolhydraatrijke sportdranken. 

BewegingSarmoede Onze huidige samenleving wordt geken-
merkt door bewegingsarmoede en de hieraan ten grondslag liggende 
toename in de incidentie van chronisch metabole ziekten (obesitas 
en type 2 diabetes) en sarcopenie. Inmiddels weten we dat bewe-
gingsinterventies een effectieve strategie vormen bij de preventie en 
behandeling van deze aandoeningen. De interactie met voeding, of-
tewel de toepassing van kennis op dit nieuwe gebied van de klinische 
sportvoeding, zal een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van 
bewegingsinterventies. Hiermee zal het thema sport en voeding zich 
op een heel nieuw terrein gaan profileren.

‘Onderzoek naar de rol van (sport)voeding bij het herstel na fysieke 
belasting staat nog in de kinderschoenen’
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