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Waarom drinken?

• Dorst = signaal = te laat, veel te laat…

• “moet”

• “nodig om te sporten”



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

Nutrition and athletic performance (2016)
(*American College of Sports Medicine)

• Wat?

• Wanneer?

• Hoeveel?

• Waarom?



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

(*American College of Sports Medicine)

• Waarom?
• > 2% ↓ (van het lichaamsgewicht) vermindert de prestatie (fysiek en mentaal)!

• > 4% ↓ (van het lichaamsgewicht) risico

2% 4%

50 kg 49 kg (-1 kg) 48 kg (-2 kg)

60 kg 58,8 kg (-1,2 kg) 57,6 (-2,4 kg)

70 kg 68,6 kg (-1,4 kg) 67,2 (-2,8 kg)

80 kg 78,4 kg (-1,6 kg) 76,8 (-3,2 kg)

90 kg 88,2 kg (-1,8 kg) 86,4 kg (-3,6 kg)

Voorbeeld: Taekwondoka, man, 16j, 57,2 kg inspanningstest lopen 20’ + 5’ recuperatie. Vochtverlies 0,7 kg (1,2%)



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

(*American College of Sports Medicine)

• Verschillende sporten en vrijwillige drankopname
Vochtverlies L/u Vrijwillige vochtopname L/u

waterpolo 0,29 0,14

Zwemmen 0,37 0,38

Roeien 1,98 0,96

Basketbal (comp) 1,6 1,08

Voetbal winter 1,13 0,28

Voetbal zomer 1,46 0,65

Tennis (zomer) 2,6 1,6

Squash 2,37 0,98

Halve marathon 1,49 0,15



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

(*American College of Sports Medicine)

• Wat verliezen we?
• Vocht

• Electrolyten (natrium = zout)

Foto’s: Google - afbeeldingen



Opname vocht

8 tot 10l vocht in maag-darm
Ca 2l vocht via voeding
Grotendeels verteringssappen
0,1l in stoelgang
OSMOSE: optimaal evenwichtig / concentratie!

Foto’s: Google - afbeeldingen



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

(*American College of Sports Medicine)

• Pré-hydrateren, compenseren, recupereren

• Préhydrateren: opladen vooraf = klaarmaken  ≠ “overdrinking”
• Compenseren: bijladen tijdens het sporten = schade voorkomen
• Recupereren: bijladen na het sporten = versnelde recuperatie

Man / vrouw?
Vrouwen zweten iets minder dan mannen
Vrouwen blijken iets meer vocht / zout te verliezen bij duursport

Leeftijd?
> 65j meer kans op dehydratatie
kinderen pré-puber: zweten minder (minder massa (?) > minder metabolische respons)

Dieet?
gevarieerd! Koffie (cafeïne)? Alcohol?



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

(*American College of Sports Medicine)

• Pré-hydrateren
• Waarom?

• Zo optimaal mogelijke vochtbalans bij aanvang (8-12u voor aanvang)

• Versnelde pré-hydratatie 4u voor:
• 5-7 ml/Kg (15-21°C)

• check kleur urine 2u voor > + 3-5 ml/Kg

• eventueel zoute snacks (retentie)

• ORS



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

(*American College of Sports Medicine)

• Tijdens
• Waarom?

• Dehydratie (< 2%) tegengaan: meten is weten

• Elektrolytenbalans blijven respecteren (zout / “salty sweaters”)

• Suiker?

Foto’s: Google - afbeeldingen



ACSM*– Position stand
Exercise and fluid replacement (2007)

(*American College of Sports Medicine)

• NA?
• Waarom?

• Verdere dehydratatie tegengaanvochtverlies x 1,5

• Elektrolytenbalans bijladen (zout)

• Optimaliseren herstelfase voor de volgende training / versnelde recuperatie

• Suiker?

• Eiwitten?
Foto’s: Google - afbeeldingen



Vochtbalans?

• Op peil houden!

• Met wat?

Foto’s: Google - afbeeldingen



Welk type van Inspanning? Intensiteit / tijd

Foto’s: Google - afbeeldingen



Wat gebeurt tijdens “rustige” inspanning?

Suikers

Vetten

Energie
Melkzuur

TRAGE ENERGIEVERANCIER



Wat gebeurt tijdens “intensieve en 
langdurige” inspanning?

Suikers

Vetten

Energie

SNELLE ENERGIE NODIG!

Melkzuur

BEPERKTE VOORRAAD



Asker Jeukendrup



Asker Jeukendrup

WATER



Asker Jeukendrup

Sportdrank hypotoon



Asker Jeukendrup

Sportdrank isotoon



Asker Jeukendrup

Sportdrank hypertoon



Koolhydraten:
Glucose, Maltodextrine, Sucrose, Fructose

• Glucose:
• is een goede koolhydraatbron (snel opneembaar in het lichaam)
• negatieve invloed op de osmolaliteit. Toegestaan maximum is 55 g per liter.

• Maltodextrine:
• is een goede koolhydraatbron
• minder effect heeft op de osmolaliteit
• Toegestaan maximum is 100 g per liter.

• Sucrose (Gatorade®):
• is een goede koolhydraatbron.
• Toegestaan maximum is 100 g per liter.

• Fructose:
• maag-darm problemen veroorzaakt in grotere hoeveelheden
• minder snel geoxideerd in het lichaam
• Toegestaan maximum is 35 g per liter.

• Bron: www.gezondsporten.be



Koolhydraten:
Glucose, Maltodextrine, Sucrose, Fructose



De ideale sportdrank

• smaakt goed

• bevat 40 tot 80 gram koolhydraten

• 40-110 mg% natrium

• heeft een osmolaliteit van (minder dan 390 mOsm/L), bevat geen 
andere toevoegingen (gas, cafeïne, alcohol, vitaminen, ...).

• Bron: www.gezondsporten.be



Micronutritiënten

• Ijzer

• Vrouwen! Tot <70%

• Vnl LD-atleten, vegetariërs, bloeddonors

• Zonder medisch advies: voeding, geen supplementen!



Micronutritiënten

• Vit. D
• ZON! (opgelet kledij, sunblock,winter)

• + stress-fracturen, overtraining



Micronutritiënten

• Anti-oxydanten
• Trop is te veel

• Voeding!

• Tenzij bewezen tekort



Osmolaliteit

Moraal van het verhaal:
Geen extra producten in de sportdrank 
(vitamines, Kalium, Magnesium, anti-oxidanten
of wat dan ook)



Samengevat

• Vochtbalans voor sporten: check kleur urine!

• Energiebalans voor sporten: KH voldoende bijgeladen (kleine 
voorraad)

• Tijdens sporten:
• <75’: eventueel water volgens gekend verlies + “mond wassen met KH”

• >75’: hypo- / iso- / hypertoon + oefenen op training (maagproblemen)!



Wat NA het sporten?



“Bouwvakker”

• + vocht

• - 7 kcal/g
• ↓ vetoxidatie

• ↓ metabolisme

• ↓ Thermoregulatie

• ↓ Uitvoering van beweging / concentratie

• -----------

• ↓ Opladen suikervoorraad

• ↓ Rehydratatie (anti-diuretisch hormoon)

• ↓ spierherstel



Sportdrank

Suikers: JA – VOCHT: JA
Eiwitten (spierherstel): NEEN

Rustige trainingen: AANVAARDBAAR door snel 
bijladen van de uitgeputte KH-voorraad



Recuperatiedranken

• Snelle suikers: JA

• Herstel spieren bevorderen via eiwitten: JA

• Na Intensieve en zeer lange trainingen: OPTIMAAL

0,8g KH/Kg LG + 0,4g proteïne / Kg LG



www.dopinglijn.be

Kwaliteitscontrole voedingssupplementen!


