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nieuw monitoringssysteem voedingsinname topsporters

‘Het werkt net als een bonuskaart’

Maurice de Jong

Over ruim een half jaar begint NOC*NSF met het testen van een 
kassasysteem dat de voedselinname van topsporters realtime 
registreert in een nog nieuw te bouwen topsportrestaurant op 
Papendal. Dit stukje techniek helpt diëtisten om voedings- 

adviezen op maat af te leveren. ‘De diëtist weet nu nooit  
wat de sporter daadwerkelijk eet.’

Wielrenners razen met hoge snelheid langs het trainingscomplex 
van Vitesse het bos in. Uit bus 109 stappen jongeren met grote 
sporttassen, die zich daarna snel verspreiden over het hele terrein 
van Papendal. Hier in het nationale sporthart van Nederland leeft  
iedereen voor zijn sport. Sporters grijpen iedere mogelijkheid aan 
om door training of voeding hun prestaties te optimaliseren.
Kamiel Maase, zelf oud-hardloper, begrijpt dit maar al te goed. Als 
prestatiemanager op het gebied van wetenschap en innovatie houdt 
hij zich bezig met het project Functionele voedingsmonitor Individuele 
Topsporter, kortweg FIT. Centraal in het project staat het monitoren 
van het voedingspatroon van topsporters. Maase wijst naar het 
raam. ‘Hierachter wordt de Arnhemhal gebouwd. Hierin komt een 
nieuw restaurant waar sporters en begeleiders hun drie maaltijden 
kunnen nuttigen.’ Het is de bedoeling dat hier, in het najaar van 
2012, een pilotproject begint waar geautomatiseerd valt bij te hou-
den wat de sporters eten. Een beetje zoals het Restaurant van de 
Toekomst in Wageningen. Maase noemt dit initiatief een voorbeeld, 
maar er zal geen cameraregistratie komen. ‘Dat gaat te ver. Geen 
Big Brother-toestanden.’ 

RegistRatie voeding Een kassaregistratiesysteem zal straks 
precies bijhouden wat sporters eten. Nu krijgen sporters van de  
diëtist soms opdracht – digitaal of via een dagboek – gedurende een 
bepaalde tijd bij te houden wat ze eten. Onbetrouwbaar, benadrukt 
ex-atleet Maase. ‘De diëtist weet nu nooit echt goed wat een sporter 
daadwerkelijk eet.’ Het automatisch registreren van eetgedrag geeft 
diëtisten betere inzichten in het voedingspatroon van sporters  
waardoor ze, waar nodig, kunnen bijsturen op voeding.
Het registreren zal op naam gaan gebeuren. Er moet dus een koppe-
ling komen aan personen. Maase: ‘Alleen geautoriseerde personen 
krijgen toegang tot de database, zoals de diëtist die het programma 
begeleidt.’ Zo’n registratiesysteem werkt eigenlijk hetzelfde als een 

bonuskaart, aldus de oud-hardloper.’ FIT kent niet alleen een regis-
tratie- maar ook een advieskant die werkt via een smartphone-appli-
catie. ‘FIT levert een app die sporters die deelnemen aan de pilot 
zorgvuldig getimede en gepersonaliseerde adviezen verstrekt’, ver-
zekert Maase. De toepassing op de telefoon is een van de methoden 
om voedingsadvies en trainingsarbeid beter aan elkaar te relateren, 
En, geeft de voormalig-topsporter toe, het kassaregistratiesysteem 
en de bijbehorende app zijn niet meer dan een hulpmiddel dat niet 
overal een oplossing voor heeft. Want wie zegt dat een sporter alles 
op eet wat hij bestelt? ‘Uiteindelijk moet een betere registratie van 
voedselinname een duidelijke analyse opleveren van wat de sporter 
eet en of dat eetpatroon past bij zijn of haar trainingsbelasting’,  
aldus Maase.

BeteRe spoRtpRestaties Sportdiëtiste Anne-Marijke Ams-
bergen van Fit Consulting uit Soest vindt dat alles dat helpt om de 
voedselregistratie te verbeteren mooi is meegenomen. Een kassa-
systeem is goed voor de bewustwording van vooral jonge sporters, 
denkt ze. Het is daarbij belangrijk dat sporters inzage krijgen in het 
systeem. ‘Sommigen denken dat ze het goed doen, terwijl dat mis-
schien niet zo is.’ In de kern draait het er volgens haar om sporters 
bewust te maken dat ze met goede voeding betere sportprestaties 
kunnen bereiken. ‘Als sporters bij elkaar zien dat een bepaalde aan-
pak werkt, dan gaat de rest ook om.’

Het NOC*NSF start in het eerste kwartaal van 2013 met de pilot van 
FIT. 

Kamiel maase
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