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de sportdiëtist in de praktijk

Joris Hermans, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen

Om te kunnen bewegen is energie nodig. 
Bij voorkeur worden andere substraten 
dan eiwit gebruikt om spiercontracties 
en dus beweging mogelijk te maken. 
De micronutriënten katalyseren vaak 
processen die nodig zijn om energie uit 
de substraten vrij te maken. De soort 
en hoeveelheid voeding is afhankelijk 
van de sport, functie die de sporter 
uitvoert en de fase in het seizoen. Vanuit 
wetenschappelijk onderzoek bestaat bewijs 
dat goede voeding een positieve invloed op 
de sportprestatie heeft. 

De sportdiëtist is de professional bij uitstek 
om overtuigend wetenschappelijk bewijs op 
het snijvlak van sport, voeding en prestatie te 
implementeren in het directe advies richting 
atleet. De sportdiëtist tracht de voedingskeu-
ze en –inname van een atleet te beïnvloeden 
om de voedingsgerelateerde gezondheidsri-
sico’s van zijn specifieke sport te beperken 
en om de sportprestatie te optimaliseren. Er 
volgen drie casussen waarin werkwijzen van 
sportdiëtisten naar voren komen. 

Casus 1: Wielrenner en glyCogeen-
depletie

Beschrijving van de sport
Bij wielrennen bepaalt de snelheid van 
voortbewegen op de fiets de prestatie. Bij 
dat voortbewegen moet de renner weerstand 
en bergop zwaartekracht overwinnen. Het 
extern vermogen dat de renner kan leveren 
is afhankelijk van de zuurstofopname en de 

mechanische efficiëntie. 
Om vermogen te leveren kunnen glucose 
en vetzuren geoxideerd worden. Bij toene-
mende intensiteit zal relatief meer energie uit 
glucose-oxidatie worden gehaald. 
Bij meerdaagse etappekoersen is het belang-

rijk dat de glycogeenvoorraden in de lever en 
skeletspieren na de wedstrijd snel worden 
aangevuld. De eerste uren na inspanning 
wordt de zogenaamde ‘window phase’ ge-
noemd, waarbij de resynthese van glycogeen 
het snelst plaatsvindt. Dit is toe te schrijven 
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wordt er geconstateerd dat de koolhydraat-
inname voldoende hoog is en de timing  van 
producten voldoende. Wel wordt er vermoed 
dat hij een te lage vochtinname heeft tijdens 
de training. Het voedingsdagboekje vermeldt 
dat hij tijdens het trainen een paar slokken 
water of isotone sportdrank drinkt. Verder 
wordt er voor en na de training gewogen om 
te bekijken of de speler inderdaad te kampen 
heeft met een vochttekort. Hieruit komt naar 
voren dat de speler 1,5-2kg lichter is na afloop 
van de training. 

Maatregelen
De volgende maatregelen zijn getroffen:
Er worden tijdens de trainingen 2-3 drinkpau-
zes gegeven. 
De speler krijgt een eigen genummerde 
750ml bidon die aan het einde van de trai-
ning leeg moet zijn.
Af en toe wordt er voor en na de training 
gewogen.  
De speler is duidelijk gemaakt wat de gevol-
gen zijn van een vochttekort tijdens inspan-
ning. 

Vervolg
De maatregelen hebben drie weken later een 
positief effect gesorteerd. De speler drinkt 
beter dan voorheen, maar zal zijn aandacht 
moeten blijven vestigen op de vochtinname. 
Ook geeft de speler aan dat hij langer en 
intensiever kan trainen. Verondersteld wordt 
dat dit voornamelijk het gevolg is van een 
grotere vochtinname tijdens inspanning 
en door de hogere koolhydraatinname die 
gepaard gaat met een grotere inname van 
isotone sportdrank. De voetballer is tevreden 
met de resultaten.

Casus 3: zWemster en ijzerinname

Beschrijving van de sport
Zwemmen is een wereldbrede watersport. 
De atleet kan zich met verschillende slagen 
voortbewegen.
Een topzwemmer zal trainen op techniek, 
snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. 
Macronutriënten, maar ook micronutriënten 
als ijzer spelen een belangrijke rol binnen de 
voeding.

aan de verlaagde glycogeenvoorraad, die de 
glucose-opname in de spier stimuleert en de 
omzetting naar glycogeen doet versnellen. 

Intake
De sporter waar het hier om gaat is een zeer 
getalenteerde 24-jarige pro-tourrenner. Zijn 
gewicht is 71 kg. Als voorbereiding op de 
Tour, heeft hij een trainingskamp van tien 
dagen belegd in de Sierra Nevada. Hij wil 
ervaren hoe het is om meerdere dagen achter 
elkaar een zware inspanning te leveren.
Tijdens het trainingskamp is de renner afge-
vallen ondanks dat hij, naar eigen zeggen, 
‘enorme hoeveelheden’ at. In de loop van de 
week voelde hij zich uitgeput en had hij last 
van maag-darmklachten na de training, waar-
door hij na training onvoldoende kon eten. 
Zijn prestatie nam af naarmate de dagen 
vorderden en zorgde voor onrust met het oog 
op de naderende Tour. 
Tijdens de trainingen was de eet- en drink-
strategie conform de richtlijnen sportvoe-
ding. Na de training nam de renner een blikje 
cola en vervolgens een proteïne-shake voor 
het herstel. Deze proteïne-shake bevatte 
94 gram eiwit en 1 gram koolhydraten. Na 
de proteïne-shake werd een half stokbrood 
rijkelijk belegd met roomkaas, volvette kaas 
en ham. Het volgende eetmoment was het 
diner. Inmiddels had de sporter flink buikpijn 
gekregen en was misselijk. Tijdens het diner 
at hij een geringe portie pasta met rode saus, 
gehakt en groenten. Na het diner kreeg hij 
een maagzuurremmer van de sportarts. Om-
dat hij het belangrijk vond goed te drinken 
dronk hij tot aan het slapengaan met moeite 
nog twee glazen water. 

Maatregelen
De diagnose is glycogeendepletie en maag-
darmklachten.
Voor een optimale resynthese van glycogeen 
heeft een sporter bij zware trainingspro-
gramma’s 710-852g koolhydraten (71 x 10-12 
g koolhydraten/kg lichaamsgewicht) tot de 
volgende inspanning nodig. Nu gebruikt 
de renner na de training tot het slapengaan 
120 gram koolhydraten. ’s Ochtends voor de 
training neemt de renner 300 g koolhydraten 
tot zich. Dit is conform de aanbeveling voor 

het aanvullen van het gedepleerde levergly-
cogeen gedurende de nacht (1). Dit is totaal 
420 gram koolhydraten ten opzichte van een 
behoefte van 710-852g koolhydraten. 
Eerst is gekozen voor het aanpakken van de 
maag-darmklachten. De aanbeveling was 
een bidon water te drinken na de frisdrank. 
Vervolgens wordt een hersteldrank genuttigd 
conform de aanbevolen verhoudingen, 10 g 
eiwit ten opzichte van 30 g koolhydraten per 
bidon (2).
De daaropvolgende snack is vervangen door 
een licht verteerbare snack met minder vet 
en eiwit en ruim koolhydraten met een hoge 
glycemische index. Koolhydraten met een 
hoge glycemische index bevorderen het 
snelle herstel (3).

Vervolg
De aangepaste strategie heeft als direct 
resultaat gehad dat de renner geen buikpijn 
en misselijkheid meer voelde en in staat was 
om gedurende de avond meer (koolhydraten) 
te eten. De vermoeidheidsklachten werden in 
opeenvolgende dagen duidelijk minder.

Casus 2:  voetballer en voChtin-
name

Beschrijving van de sport
Voetbal is de meest populaire sport in Neder-
land. Meer dan 1 miljoen mensen beoefenen 
deze sport op amateur of professioneel 
niveau. Aan met name de professionele 
voetballer worden tegenwoordig hoge eisen 
gesteld. De mate waarin een voetballer aan 
de eisen voldoet hangt soms nauw samen 
met de vochtbalans. Kleine tekorten in de 
vochthuishouding kunnen namelijk al een ne-
gatief effect hebben op de sportprestatie (4). 
In de voetballerij is het meest voorkomende 
probleem op voedingsgebied een vochttekort 
(5,6). 

Intake
Een voetballer van 23 jaar (75 kg) is tijdens 
fysieke inspanning snel vermoeid. Hij 
wordt doorverwezen naar een sportdiëtist 
met de volgende vraag: hoe kom ik tijdens 
wedstrijden/trainingen af van de vermoeid-
heid? Op basis van een voedingsdagboekje 
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Na 3 maanden is tijdens een labcontrole het 
ferritine en Hb gecontroleerd. Momenteel is 
het ferritine gestegen naar 31 ųg/L en het Hb 
naar 7,6 mmol/l.
Het advies en ontwikkelingen betreffende de 
labwaarden blijven aandacht verdienen. De 
trainingen verlopen beter en de prestatie op 
de Swim Cup te Amsterdam heeft tot diverse 
pr’s geleid.  

ConClusie Uit voorgaande casussen is 
duidelijk geworden dat zowel de samenstel-
ling van de voeding als een goede timing 
van voedingsinname enerzijds belangrijk is 
in het herstel na prestatie, anderzijds om de 
prestatie te optimaliseren en om klachten te 
voorkomen. Ook is duidelijk geworden dat 
een goede voeding de prestatie optimaliseert, 
waar een slechte voeding negatief is voor 
zowel prestatie als gezondheid.
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Het is bekend dat anemie, zelfs milde ane-
mie, het prestatievermogen verminderd (7,8). 
Klinische symptomen kunnen onder andere 
de volgende zijn (9):
– vermoeidheid/ lusteloosheid 
– kortademigheid
– verminderde aërobe capaciteit (10)

Intake
De casus betreft een zwemster met een te 
laag Hb- en ferritinegehalte in het bloed. De 
zwemster is 19 jaar. Ze is voor een periodieke 
controle bij de sportarts geweest vanwege 
vermoeidheidsverschijnselen. Er wordt beslo-
ten om het bloed te laten analyseren. Hieruit 
zijn de volgende labwaarden geconstateerd: 
ferritine 23 ųg/L en Hb 7,2 mmol/l (refe-
rentiewaarde respectievelijk 10-250 ųg/L en 
7,5-10,0 mmol/l). Transferrine, foliumzuur en 
vitamine B12 waren normaal. 
Op advies van de sportarts wordt ze verwe-
zen naar de sportdiëtist. Ze wil graag een 
ijzerverrijkt dieetadvies ter ondersteuning van 
de orale ijzersuppletie die de sportarts haar 
heeft geadviseerd.
Uit het eetdagboekje blijkt de gemiddelde 
ijzerinname 9 mg te zijn, terwijl de gemid-

delde behoefte 16 mg/dag is. Aandachtspunt 
is dat ongeveer 10-30% van het ingenomen 
haemijzer wordt geabsorbeerd in de darmen, 
tegenover slechts 2-10% van het non-haem-
ijzer (11). 

Maatregelen
De sportdiëtist heeft het volgende geadvi-
seerd: 
Neem elke maaltijd een bron van vitamine C 
(vers fruit, groente en citrussap) ter bevorde-
ring van de absorptie van het non-haemijzer.
Dagelijks 125 gram vlees, met name rund-
vlees. Of eet tenminste 4 keer per week 
producten die rijk zijn aan haemijzer (12).
Gebruik ijzerverrijkte voeding (bijvoorbeeld 
ontbijtgranen).
Voeg non-haemijzer voedingsbronnen toe 
zoals gedroogd fruit, peulvruchten en groene 
bladgroenten.
Factoren die de heamijzerabsorptie remmen 
dienen vermeden te worden, bijv. calcium.

Vervolg
In de maanden tot aan het volgende moment 
van bloedprikken lukt het de zwemster om de 
adviezen op te volgen.  
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