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Energieleverende voedingsstoffen 
De belangrijkste energieleveranciers zijn koolhydraten en vetten. Naast koolhydraten en vetten, 
kunnen ook eiwitten en alcohol energie leveren aan het lichaam. Hieronder is ingegaan op een viertal 
vragen over de energieleverende voedingsstoffen. 

Wat zijn koolhydraten? 
Koolhydraten kunnen worden ingedeeld in drie groepen; De enkelvoudige 
koolhydraten ofwel monosachariden (glucose, fructose, galactose). Deze 
komen voor in honing, fruit en druivensuikertabletten. Galactose komt 
alleen voor in melksuiker.  
De tweevoudige koolhydraten ofwel disachariden (sacharose, lactose, maltose). Deze komen voor in 
kristalsuiker, melk en bier.  
En de meervoudige koolhydraten ofwel polysachariden (zetmeel, glycogeen, voedingsvezels). Deze 
komen voor in alle zetmeelvarianten en vezels. Bijvoorbeeld in brood, peulvruchten en aardappelen. 
Zetmeel en suikers zijn beide plantaardig. Glycogeen is dierlijk en zit in de spieren van zowel mensen 
als dieren. 

Wat is de functie van koolhydraten? 
Koolhydraten zijn onze voornaamste energiebron. De mens kan uit dit voedingsbestanddeel het 
gemakkelijkst energie vrijmaken. Daarvoor is veel minder zuurstof nodig dan voor de verbranding van 
vetten. Bovendien wordt energie uit koolhydraten maar liefst drie keer zo snel vrijgemaakt dan uit 
vetten. Voor sporters dus heel belangrijk! 
Glucose is de basisbrandstof voor het lichaam. Na een maaltijd worden het zetmeel en de suikers in 
de darmen afgebroken en komen allemaal in dezelfde vorm in het bloed terecht: als bloedglucose. Het 
bloed kan die glucose naar de spieren brengen om daar meteen verbrand te worden. Maar glucose 
kan ook worden opgeslagen in de spieren en de lever in de vorm van glycogeen, als brandstof voor 
een later moment. De opslagcapaciteit van glycogeen is echter beperkt. Wanneer de glucose niet 
meteen wordt verbrand en glycogeen niet meer kan worden opgeslagen, zet het lichaam glucose om 
in vet.  
Het lichaam kan gemiddeld maximaal tussen de driehonderd en vijfhonderd gram glycogeen opslaan. 
Deze opslagcapaciteit is afhankelijk van de omvang van de spiermassa. Glycogeen wordt voor het 
overgrote deel in de spieren opgeslagen. Een klein deel bevindt zich in de lever. 
Door een specifieke training en een aangepast voedingspatroon kan een sporter zijn opslagcapaciteit 
voor glycogeen vergroten. Deze specifieke combinatie van training en voeding heet tapering-off (zie 
factsheet tapering-off). 

Waar zitten koolhydraten in? 
De belangrijkste leveranciers van koolhydraten zijn brood, pasta, rijst, 
aardappelen en peulvruchten. Maar ook in fruit, vruchtensappen, 
sportdrank en limonade zitten koolhydraten. Let er wel op dat producten 
van ongeraffineerd zetmeel (volkoren varianten) meer vitamines en 
mineralen bevatten dan geraffineerde producten (witbrood en witte rijst). 

Hoeveel koolhydraten heb je nodig? 
Algemeen wordt geadviseerd om 50 tot 55 procent van de totale 
energiebehoefte uit koolhydraten te halen. Voor sporters geldt een advies 
van 50 tot 60 procent; als je intensiever en langer beweegt, heb je een 
hoger energiepercentage koolhydraten nodig. 

De hoeveelheid koolhydraten in koolhydraatrijke producten: 

Product Aantal koolhydraten 
in grammen 

1 volkoren boterham 14 
1 witte boterham 18 
1 aardappel 8 
1 opscheplepel macaroni 10 
1 opscheplepel rijst 16 
1 opscheplepel peulvruchten 8 
100 ml sinaasappelsap 9 
100 ml sportdrank (dorstlesser) 7 

1 gram KH levert
4 kcal energie
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Wat zijn vetten? 
Vetten bestaan uit vetzuren. Vetzuren vormen een belangrijk onderdeel 
van het vet dat je via de voeding binnenkrijgt. We kennen verzadigde en 
onverzadigde vetzuren. Ruwweg kan worden gesteld dat onverzadigde 
vetzuren (vaak plantaardig) een gunstige werking hebben op hart en bloedvaten; verzadigde vetzuren 
(vaak dierlijk) zijn ‘ongezonde’ vetten. Voedingsmiddelen waarin vet zit, bevatten meestal beide 
soorten vetzuren, maar de verhouding waarin deze vetzuren voorkomen, verschilt. Op basis van het 
soort vet (verzadigd of onverzadigd) kunnen voedingsmiddelen worden ingedeeld.  

Wat is de functie van vetten? 
Deze bron van energie spreekt het lichaam vooral aan bij activiteiten met een lage intensiteit. De 
energie uit vetten komt immers langzamer vrij dan uit koolhydraten. Voor de verbranding van vetten 
is meer zuurstof nodig. En die zuurstof is er in overvloed bij een lage intensiteit. Als een sporter in 
staat is om relatief gemakkelijk vetten te verbranden, kan hij glycogeen besparen. Voor de 
duursporter is dat van het grootste belang. Zijn voorraad glycogeen is immers onvoldoende om de 
eindstreep te halen.  
Behalve een zeer geconcentreerde bron van energie, zijn vetten ook vanwege een aantal andere 
redenen belangrijk voor de mens. De vitamines A, D, E en K zijn in vet oplosbaar en de mens kan 
alleen via het vet in de voeding deze vitamines binnenkrijgen.  
Verder leveren vetten essentiële vetzuren (deze kan het lichaam niet zelf maken). Essentiële vetzuren 
zijn altijd onverzadigd. Omega-3 en omega-6 vetzuren zijn hier voorbeelden van. 
Vet speelt tot slot ook een belangrijke rol bij de smaak van de voeding. 

Waar zitten vetten in? 
Voedingsmiddelen met meer verzadigd vet dan onverzadigd vet zijn 
roomboter, vaste bak en braadvetten, hard frituurvet, vet vlees en vette 
vleeswaren, volvette kaas, volle melk en volle melkproducten, koffiemelk en 
– poeder, snacks, gebak en koek en chocolade. Onverzadigde vetten zitten
vooral in: alle soorten olie, dieetmargarine, halvarine, vloeibaar bak & braad, 
vloeibaar frituurvet, sladressing op basis van olie, vette vis, noten zoals 
walnoten, pinda's, hazelnoten, pindakaas en andere notenpasta's. 

Hoeveel vetten heb je nodig? 
Er wordt geadviseerd om 25 tot 35 procent van de benodigde energie uit vetten te halen. Maximaal 
tien procent mag bestaan uit verzadigde vetten. Voor sporters geldt dat het geadviseerde aandeel 
vetten dichter bij de 25 procent dan bij de 35 procent mag zitten. Het lagere aandeel van vetten 
wordt veroorzaakt door de behoefte aan extra koolhydraten bij sporters. 

De hoeveelheid vetten in vetrijke producten: 

Substraatkeuze 
We verbranden nooit alleen maar koolhydraten of alleen maar vetten. Er wordt altijd een mix van 
deze twee belangrijke brandstoffen gebruikt. De verhouding kan wel verschillen. Welke stof een 
sporter vooral gebruikt voor de energieleverantie – de substraatkeuze – is afhankelijk van zijn 
getraindheid en van de intensiteit van de training.  
Naarmate iemand beter getraind is, zal hij gemakkelijker zuurstof kunnen opnemen en vetten 
verbranden. Voor de verbranding van vetten is immers meer zuurstof nodig dan voor de verbranding 
van koolhydraten. Een ongetraind persoon – met een lager zuurstofopnamevermogen en een lagere 
anaërobe drempel – haalt zijn energie relatief gezien meer uit koolhydraten. Mede doordat hij niet 
voldoende zuurstof tot zijn beschikking heeft, kan hij moeilijker vetten verbranden.  
Een aandeel koolhydraten in de energieleverantie neemt verder toe met de intensiteit van de 
inspanning. Tijdens een zware training zal een sporter relatief meer koolhydraten verbruiken, tijdens 
lichte inspanning verbrandt hij relatief meer vetten.  

Voorbeelden van producten  
met zichtbaar vet 

Aantal vetten  
in grammen 

1 eetlepel halvarine  4 
1 eetlepel dieetmargarine 8 
1 eetlepel olijf/zonnebloemolie 10 
1 eetlepel bak-en braad vloeibaar 10 

Voorbeelden van producten  
met zichtbaar vet 

Aantal vetten  
in grammen 

1 handje chips 3 
1 mars 11 
1 plak kaas 6 
1 saucijzenbroodje 21 

1 gram vet levert  
9 kcal energie 
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Wat zijn eiwitten? 
Eiwitten (of proteïnen) zijn de bouwstoffen voor ons lichaam. Al onze weefsels -  spieren, huid, 
organen enzovoort – bestaan uit eiwitten. Eiwitten zijn opgebouwd uit lange ketens aminozuren.  
Essentiële aminozuren kan het lichaam zelf niet aanmaken en moeten we via voeding binnenkrijgen. 
Niet-essentiële aminozuren kan het lichaam wel zelf produceren uit de essentiële aminozuren.  

Wat is de functie van eiwitten? 
Eiwitten zijn nodig voor de opbouw en het herstel van weefsel. De 
afbraak en aanmaak van weefstel is een continu proces. Dat gaat je hele 
leven door. De eiwitten worden gebruikt om afgestorven cellen te 
vervangen en om ‘reparaties’ te verrichten (genezing van wondjes, maar ook het herstel van 
haarscheurtjes (microrupturen) die tijdens het sporten in onze spiercellen ontstaan). 
Eiwitten die het lichaam niet gebruikt als bouwstof, kunnen niet worden opgeslagen in de vorm van 
eiwit. Het overschot wordt door de lever omgezet in vet of eventueel glucose. 
Het gebruik van eiwitten als brandstof is erg inefficiënt. De lever moet namelijk voor de omzetting van 
eiwitten in glucose extra werk verzetten en dat kost extra energie. Bovendien komen hierbij ook 
afvalstoffen vrij die via de urine moeten worden afgevoerd. 

Waar zitten eiwitten in? 
Eiwitten zitten zowel in plantaardige als in dierlijke producten. De 
aminozuursamenstelling van eiwitten in dierlijke producten lijkt het meest op 
onze lichaamseigen eiwitten. Daarom is dierlijk eiwit het gemakkelijkst te 
gebruiken voor herstel en opbouw van weefsel. De aminozuursamenstelling 
van plantaardige eiwitten wijkt meer af van de samenstelling van onze 
lichaamseigen eiwitten. Maar wanneer je verschillende plantaardige 
eiwitrijke producten combineert, krijg je toch alle aminozuren binnen die je 
nodig hebt. Een goede combinatie is bijvoorbeeld rijst met bruine bonen, 
pindakaas op volkorenbrood of erwtensoep met volkoren- of roggebrood. 
Dierlijke producten bevatten vaak meer vet dan plantaardige producten. Daarmee moet je bij de 
keuze van je eiwitbronnen wel rekening houden. Kies bij voorkeur voor magere dierlijke producten. 

Hoeveel eiwitten heb je nodig? 
De gemiddelde Nederlander heeft dagelijks 0,8 gram eiwit nodig per kilogram lichaamsgewicht. Bij 
een gewicht van 65 kilogram is de dagelijkse eiwitbehoefte dus 52 gram (0,8 x 65 = 52 gram). In 
sommige situaties kun je wel wat meer eiwit gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen die in de 
groei zijn, voor zieke mensen die moeten herstellen, en ook voor sporters. Bij intensief sporten loopt 
de dagelijkse eiwitbehoefte op tot ongeveer 1,2 à 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Wanneer je 
gericht traint voor de opbouw van spiermassa, kan de dagelijkse eiwitbehoefte oplopen tot twee gram 
per kilogram lichaamsgewicht. De sportdiëtist kan precies berekenen hoeveel eiwit jij nodig hebt. Dit 
hangt af van de hoeveelheid en intensiteit van de training. 
Wanneer je een wat hogere eiwitbehoefte hebt, betekent dat meestal niet dat je extra eiwitten moet 
gaan innemen. Als je als sporter meer traint, heb je ook meer energie nodig en moet je meer eten. 
Alleen al daardoor zul je voldoende eiwitten binnenkrijgen. 

De hoeveelheid eiwitten in eiwitrijke producten: 

Microrupturen 
Tijdens lichamelijke inspanning ontstaan in onze spiercellen microscopische kleine scheurtjes: 
microrupturen. Wanneer het er veel zijn, kan dat leiden tot spierpijn. De scheurtjes zijn niet schadelijk 
voor het lichaam. Juist door het herstel van deze scheurtjes, worden de spieren sterker. De echte 
vorderingen boek je dus tijdens de rust na een training en niet tijdens de trainingen zelf. Daarom is 
een goede herstelperiode zo belangrijk. Bij het herstel van de microrupturen spelen eiwitten een 
belangrijke rol. 

Voorbeelden van producten  
met plantaardig eiwit 

Aantal eiwitten
in grammen 

100 gr tahoe/tempeh 11 
1 volkoren boterham (35 gr) 3 
Beleg pindakaas (15 gr) 4 
5 eetlepels muesli (50 gr) 5 
Portie Brinta zonder melk (50 gr) 6 

Voorbeelden van producten  
met dierlijk eiwit 

Aantal eiwitten
in grammen 

100 gr vlees gemiddeld, mager 22 
100 gr vis gemiddeld, mager  18 
Plak Goudse kaas (48+) (20 gr)  5 
1 Glas halfvolle melk (150 gr) 5 
Portie magere kwark (150 gr) 15 

1 gram eiwit levert  
4 kcal energie 
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Wat is alcohol? 
Alcohol ontstaat door gisting van suikers. Dit natuurlijke gistingsproces stopt bij ongeveer vijftien 
procent alcohol. Hogere percentages kunnen ontstaan door verdamping en afkoeling van 
zwakalcoholhoudende dranken. Het proces van verdamping en afkoeling heet destilleren. 

Wat is de functie van alcohol?  
Alcohol wordt snel opgenomen in het bloed. Binnen een minuut of tien 
bereikt de alcohol vervolgens je hersenen en vanaf dat moment ben je 
onder invloed. Dit kan verschillende effecten hebben, afhankelijk hoeveel 
je drinkt (opwekkend, zorgelozer, agressief, bewusteloos). De alcohol in het bloed wordt afgebroken 
in de lever. Dat gebeurt in een vast tempo. Het afbreken van één glas alcoholische drank duurt één 
tot anderhalf uur. Wanneer je dus vier glazen wijn hebt gedronken, ben je zo’n vier tot zes uur met de 
afbraak van alcohol bezig. Zo lang blijf je ‘onder invloed’. 
Bij de afbraak van alcohol door de lever wordt eerst een giftige stof gevormd: aceetaldehyde. Deze 
stof wordt verder afgebroken en uiteindelijk verbrand in de lichaamscellen.  
Een matige hoeveelheid alcohol kan door het lichaam goed verwerkt worden. Bij overmatig gebruik 
gebeurt de omzetting via een ander afbraakproces. Hierbij komen giftige en kankerverwekkende 
stoffen vrij. 
Rondom trainingen en wedstrijden heeft het gebruik van alcohol nog een ander nadeel. Door alcohol 
droog je namelijk uit. Het ontrekt vocht aan het lichaam doordat het de urineproductie stimuleert. Dit 
is natuurlijk een erg ongewenst neveneffect. Bij trainingen en wedstrijden is een goede vochtbalans 
van het lichaam juist erg belangrijk.  

Waar zit alcohol in? 
Of je nu een zwak of een sterk alcoholische drank neemt, de hoeveelheid 
alcohol die je binnenkrijgt is ongeveer gelijk: tien gram alcohol per glas. Een 
zwak alcoholische drank, zoals bier, wordt namelijk in grotere glazen 
geschonken dan sterk alcoholische dranken, zoals cognac. Naast alcohol 
leveren de meeste dranken ook andere stoffen, zoals suikers. Samen zorgen 
ze ervoor dat alcoholhoudende ranken over het algemeen een hoge 
energiewaarde hebben (zie tabel). 

Hoeveel alcohol heb je nodig? 
Alcohol is absoluut geen stof die noodzakelijk is voor het lichaam. We kunnen prima zonder. Het is wel 
een voedingsmiddel dat in onze westerse wereld wijd verspreid gebruikt wordt en drinken met mate 
kan normaalgesproken ook geen kwaad. Maar rondom trainingen en wedstrijden is het wel van belang 
om geen of slechts beperkt alcohol te gebruiken. Vooral vanwege onmiddellijk optredende effect van 
uitdroging en – bij meer dan een glas – de effecten op situatiebeoordeling, reactievermogen en 
motoriek kunnen we de alcohol dan beter laten staan. 

De voedingswaarde van alcoholhoudende dranken 

Drankje (per glas) Energie 
(Kcal) 

Alcohol 
(gram 

Suikers 
(gram) 

Bier 200 cc 80 8 6 
Alcoholvrij bier 50 0 10 
Wijn 100 cc 80 10 3 
Cognac etc. 35 cc 80 12 0 
Breezer 190 14 23 
Mix zoals cola-rum 150 12 15 

Een kater 
Een kater gaat gepaard met hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. De belangrijkste oorzaak van 
een kater is vochtverlies tijdens het drinken. Bij sterke drank krijg je nog minder vocht binnen dan bij 
bier, waardoor de kater heftiger is. Naast het vochtverlies speelt ook de giftige stof aceetaldehyde een 
rol. Aceetaldehyde wordt gevormd tijdens het afbraakproces van alcohol. Het lichaam wil deze stof 
wel zo snel mogelijk afvoeren, maar is – afhankelijk van het drinktempo – soms niet snel genoeg. 
Alcohol kan er ook voor zorgen dat het maagslijmvlies geïrriteerd raakt, dit veroorzaakt vaak de 
misselijkheid. Tot slot zitten er in drank nog een paar andere stofjes die voor een kater kunnen 
zorgen: de zogeheten foezelalcoholen. Deze soorten alcohol komen in zeer kleine hoeveelheden voor, 
maar ze zijn giftig en worden trager afgebroken dan ‘gewone’ alcohol. 

1 gram alcohol levert
7 kcal energie
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Omega vetzuren 
Omega vetzuren staan de laatste tijd volop in het nieuws. Maar wat zijn het eigenlijk, waar zitten ze in 
en is suppletie zinvol? Hieronder de antwoorden op deze vragen. 

Wat zijn omega vetzuren? 
Omega-3 is een groep meervoudige onverzadigde vetzuren. Aan omega-3 vetzuren worden positieve 
eigenschappen toegeschreven zoals het voorkomen van hart- en vaatziekten, artritis 
(gewrichtsontsteking) en depressies. Tevens verlaagt omega-3 het cholesterolgehalte in het bloed.  
De bekendste vetzuren van de omega-3 groep zijn alfa-linoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) 
en docosahexaeenzuur (DHA). Het lichaam maakt van alfa-linoleenzuur (ALA) EPA en vervolgens DHA. 
Naast omega-3 is ook omega-6 een belangrijk vetzuur. Alfa-linoleenzuur en linolzuur zijn essentiële 
vetzuren. Dit houdt in dat het lichaam deze vetzuren, net als de meeste vitamines, niet zelf kan 
maken en dat deze met de voeding moeten worden ingenomen.  

Waar zitten omega vetzuren in? 
Alle vissoorten bevatten deze belangrijke vetzuren. Vette vissoorten bevatten echter het meest 
omega-3 vetzuren. In de tabel kun je van enkele vissoorten zien hoeveel omega-3 ze bevatten. 
Naast het eten van vis kun je je brood besmeren met halvarine of 
margarine verrijkt met omega vetzuren en ook de warme maaltijd kun 
je bereiden in deze vetzuren. Tegenwoordig bestaat er zelfs vleeswaar, 
brood en eieren met de omega vetzuren!  
Omega-3 vetzuren zitten tevens lijnzaadolie, lijnzaad, raapzaadolie, 
walnootolie en walnoten. 
Omega-6 vetzuren zitten in distelolie, zonnebloemolie, 
plantenmargarine, maïskiemolie, sojaolie en tarwekiemolie. 
Er zijn ook talloze voedingssupplementen met omega vetzuren. Deze bevatten vooral omega-3 
vetzuren, omdat we omega-6 vetzuren normaalgesproken in voldoende mate binnenkrijgen en 
omega-3 vetzuren juist te weinig. Wanneer er geen klachten zijn (zoals bijvoorbeeld 
gewrichtsontstekingen), je twee keer in de week vis eet en je maaltijden bereid met veelal vloeibare 
bak- en braadvetten, is suppletie niet nodig. 

Wanneer suppletie wel gewenst is, is het belangrijk om goed te kijken of er EPA en DHA in zit. 
Weliswaar kan het lichaam ALA omzetten in EPA en DHA, maar onduidelijk is in welke mate. 
De gezondheidsraad adviseert voor volwassenen 0,2 gram visvetzuren per dag. Dit wil zeggen 70 tot 
280 gram vis per week. De maximale dosering voor volwassenen is 1 gram per dag. Voor kinderen en 
jongeren gelden anderen aanbevelingen. 
Een overdosis (meer dan 4 gram per dag) aan visvetzuren is schadelijk voor de gezondheid in verband 
met de verhoogde kans op bloedingen. 

Hoeveelheid omega-3 in vissoorten en oliesoorten

Vissoort / oliesoort Hoeveelheid omega-3 vetten  
per 100 gram 

Magere soorten zoals: coquilles, inktvis, kabeljauw, koolvis, 
mosselen, oesters, schelvis, tilapia, tong, wijting, zeeduivel 

0,2 – 0,4 gram 

Matig vette soorten zoals: ansjovis, forel, garnalen, heilbot, mul, 
pangasius, poon, roodbaars, sardien, schol, tarbot, tonijn, 
zeewolf, zeebaars, zwaardvis 

0,4 – 1,5 gram 

Vette soorten zoals: haring, makreel, paling, sprot, zalm 1,5 – 4 gram 
Lijnzaadolie 55 
Raapzaadolie 10 
Walnootolie 11,5 

Wanneer de omegavetten in voedingsmiddelen (zoals de halvarine, brood, eieren en vleeswaren) zijn 
toegevoegd, kunnen EPA en DHA gehaltes worden bereikt van 0,1 tot 0,5 gram per 100 gram. Dit 
verschilt per product. 
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Overige voedingsstoffen 
Een gezonde basisvoeding bevat naast energieleveranciers ook andere voedingsstoffen: vitamines, 
mineralen en voedingsvezels. Hieronder wordt kort ingegaan op vitamines en mineralen. Op de 
volgende pagina vindt je meer informatie over voedingsvezels. 

Wat zijn vitamines en mineralen? 
Er zijn maar liefst dertien verschillende vitamines en nog veel meer mineralen. 
Vitamines zijn organische stoffen; ze worden vooral gemaakt door planten en 
voor een klein deel door mensen en dieren. Dat is het grote verschil met 
mineralen, die altijd afkomstig zijn uit de aarde, en niet door levende wezens 
gemaakt kunnen worden. Mineralen waarvan slechts minieme hoeveelheden 
nodig zijn, worden spoorelementen of sporen genoemd. 

Wat is de functie van vitamines en mineralen? 
Vitamines en mineralen zijn in kleine hoeveelheden van belang voor de normale werking van het 
lichaam. Alle vitamines en mineralen hebben zo hun eigen specifieke functies, van een aantal 
vitamines en mineralen staan deze in de onderstaande tabel. 
Vitamines leveren geen energie maar zijn – als een soort katalysator – wel onmisbaar voor het 
vrijmaken van energie uit voeding (vooral de B-vitamines). Sommige vitamines en mineralen worden 
als bouwstenen gebruikt voor lichaamsweefsel en voor bepaalde hormonen. 

Functies van een aantal vitamines en mineralen: 

Vitamine of mineraal Functie 
Vitamine A Gezichtsvermogen, groei, gezonde huid, weerstand tegen ziekte. 
Vitamine C Wondgenezing, weerstand tegen ziekte, verbetert de opname van ijzer 

uit voeding, antioxidant. 
Vitamine D Nodig voor opname van calcium, zorgt voor stevige botten en tanden. 
IJzer Aanmaak hemoglobine (voor zuurstoftransport in het bloed). 
Calcium Opbouw en onderhoud van skelet en gebit, werking zenuwstelsel en 

spierfunctie, bloedstolling. 
Jodium Goede werking van de schildklier. 

Waar zitten vitamines en mineralen in? 
De vitamines kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: vitamines die oplosbaar zijn in vet (A, 
D, E en K) en in water oplosbare vitamines (de B-vitamines en vitamine C).  De in vet oplosbare 
vitamines zitten vooral in producten die van nature veel vet bevatten, zoals boter, margarine, olie 
(geen vitamine A) en volle melkproducten. Ze kunnen in de lichaamscellen worden opgeslagen. De 
vitamines E en K komen ook voor in sommige groente- en fruitsoorten.  
De in water oplosbare vitamines zitten vooral in groente, fruit, graanproducten en melkproducten. Het 
lichaam kan deze vitamines (met uitzondering van B12) niet opslaan. Als je meer binnenkrijgt dan je 
nodig hebt, plas je het gewoon uit. 

Hoeveel vitamines en mineralen heb je nodig? 
Van alle – nu bekende – vitamines en mineralen is vastgesteld hoeveel 
we er dagelijks van nodig hebben. Dat wordt de Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid (ADH) genoemd. Het merendeel van de mensen heeft 
voldoende aan de ADH. Een klein percentage kan ook met die ADH nog 
tekorten krijgen. Een grotere groep mensen zou ook met minder dan de 
ADH voldoende vitamines en mineralen binnen krijgen. 

Sportprestatie en vitamines en mineralen 
Extra vitamines en mineralen hebben geen invloed op sportprestaties. Van grotere hoeveelheden ga je 
niet harder lopen of hoger springen. Uit onderzoek is gebleken dat extra inname alleen een 
prestatieverbeterend effect heeft als er vooraf sprake was van een tekort dat zo wordt aangevuld. 
Maar heb je als sporter dan geen extra vitamines en mineralen nodig? Jawel, in het algemeen geldt: 
hoe hoger het energieverbruik, hoe hoger de behoefte aan vitamines en mineralen. Maar een sporter 
kan de extra vitamines en mineralen binnenkrijgen door meer te eten. Het spreekt voor zich dat die 
extra voeding dan wel verantwoord moet zijn. 

Eet bij je ontbijt of 
lunch een stuk fruit. 
Vitamine C bevordert 
de opname van ijzer. 
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Wat zijn voedingsvezels? 
Voedingsvezels zijn de onverteerbare delen van planten. Wanneer we naar hun chemische structuur 
kijken, kunnen we ze rangschikken onder de koolhydraten. Zijn koolhydraten echter onze 
belangrijkste energiebron, voedingsvezels leveren ons nauwelijks energie. Dat komt, omdat het 
spijsverteringsstelsel niet in staat is om ze af te breken. Voedingsvezels zijn namelijk resistent tegen 
de menselijke spijsverteringenzymen. De bacteriën in de dikke darm (de darmflora) kunnen wel 
enkele soorten vezels vergisten. 

Wat is de functie van voedingsvezels? 
Voedingsvezels stimuleren de darmwerking en vergroten de hoeveelheid ontlasting. Ze hebben een 
laxerende werking. Daarom worden ze vaak geadviseerd aan mensen die last hebben van obstipatie. 
Een te veel aan voedingsvezels kan aan de andere kant ook weer maagdarmklachten veroorzaken. 
Daarnaast spelen voedingsvezels een rol bij de regulering van de bloedglucosespiegel. En ook kunnen 
sommige voedingsvezels (pectine) een daling van het cholesterolgehalte bewerkstelligen. Bovendien 
blijft een vezelrijke voeding langer in de maag en geeft hierdoor langer een verzadigd gevoel. 

Vezelrijke producten: 

Product per 100 gram Hoeveelheid voedingsvezel in 
grammen 

Noten, gemengd 8,1 
Bruine/witte bonen, gekookt 7,7 
Roggebrood 7,5 
Volkorenbrood 5 
Tarwebrood 4,1 
Volkoren macaroni 3,7 
Gemiddeld zomergroente rauw 2,7 

Waar zitten voedingsvezels in? 
Voedingsvezels vinden we in plantaardige producten. In dierlijke voedingsmiddelen komen ze niet 
voor. De belangrijkste bronnen van voedingsvezel zijn: volkoren graanproducten, aardappelen, 
groente, fruit en peulvruchten. Deze producten dienen dan ook ruimschoots in een gezonde voeding 
aanwezig te zijn. 

Hoeveel voedingsvezels heb je nodig? 
De aanbevolen hoeveelheid voedingsvezel is 12,6 gram per duizend kilocalorieën. Dit komt globaal 
neer op 30 tot 40 gram voedingsvezel per dag. Maar de behoefte aan voedingsvezels verschilt sterk 
van persoon tot persoon. Heeft de één voldoende aan 20 gram per dag, een ander kan wel 40 gram 
nodig hebben voor een goede stoelgang.  

Sportprestatie en voedingsvezels 
Doordat sporters gemiddeld een grotere energiebehoefte hebben – en dus meer eten – krijgen ze 
relatief veel voedingsvezels binnen. Tekorten komen slechts sporadisch voor. Vaker zien we juist dat 
sporters last krijgen van een teveel aan vezels, met als gevolg buikklachten en diarree. Om de 
stoelgang te verbeteren moet dan soms de hoeveelheid vezels in hun voeding worden verlaagd. Het is 
niet ondenkbaar dat een sportdiëtist in dat geval adviseert een deel van de volkoren boterhammen te 
vervangen door witbrood. 

De Schijf van Vijf 
In de vakken van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum staan de groepen voedingsmiddelen die 
samen de basis vormen voor een gezonde voeding.  
Deze basisvoedingsmiddelen zijn rijk aan voedingsstoffen! 
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Vocht 
Vocht is een essentieel onderdeel van een gezonde voeding en veel sporters onderschatten nog 
steeds het belang van een goede vochtbalans. Toch boek je misschien juist wel door het verbeteren 
van je drinkgedrag de snelste en gemakkelijkste winst. 

Wat is de functie van vocht? 
Het lichaam kan worden verdeeld in vetmassa en vetvrije massa (spieren). De 
vetvrije massa bestaat voor maar liefst 75 procent uit water. Vetmassa bevat 
nauwelijks water. Gemiddeld bestaat het lichaam voor circa vijftig tot zestig 
procent uit vocht. Water is dan ook de belangrijkste bouwstof van het lichaam. 
Vocht is een transportmiddel; het vervoert de voedingsstoffen en afvalstoffen 
door je lichaam. Ten tweede speelt vocht een cruciale rol in de regulering van 
de lichaamstemperatuur. Het lichaam functioneert het beste bij een 
temperatuur van 37 °C. Wanneer je lichaamstemperatuur hoger is, zal via de 
bloedbaan, ademhaling en huid warmte worden afgevoerd. Wanneer het lichaam op deze manier niet 
meer genoeg warmte kan afvoeren, kan het alleen nog warmte verliezen door zweet te verdampen. 

Zweten 
Ieder mens heeft miljoenen zweetklieren. Die kunnen water naar het huidoppervlak brengen. De 
verdamping van dat water onttrekt vervolgens warmte aan het lichaam en zorgt zo voor een koelend 
effect. Zweten alleen is dus niet genoeg of af te koelen. Het zweet moet ook verdampt worden. 
Wanneer je je veel te dik hebt aangekleed en enorm zweet, zul je door die transpiratie niet veel 
warmte verliezen. Het transpiratievocht kan door al die kleding niet worden verdampt. 
De hoeveelheid vocht die je uitzweet en de snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van 
verschillende factoren, zoals omgevingstemperatuur, mate van inspanning, geslacht (mannen zweten 
meer dan vrouwen), leeftijd (kinderen zweten bijna niet), vetpercentage (vet isoleert het lichaam) en 
het is per individu verschillend. Ook angst, stress, alcoholgebruik, gekruid voedsel en sommige ziektes 
kunnen het zweten stimuleren.  

Wanneer je beter getraind bent, ga je niet minder zweten. Wel ‘leer’ je om 
sneller te zweten bij inspanning en verlies je minder mineralen (zouten).  
Een klein verlies van lichaamsvocht kan grote gevolgen hebben. Wanneer 
je een hoeveelheid vocht ter grootte van twee procent van je 
lichaamgewicht verliest – en dat gebeurt voor je er erg in hebt – kun je al 
merken dat de coördinatie- en het concentratievermogen verminderen. 
Voor de meeste sporten betekent dit dat de prestaties aanzienlijk achteruit 

zullen gaan. Wanneer je nog meer vocht verliest dan twee tot drie procent van je lichaamsgewicht, 
kun je achtereenvolgens te maken krijgen met uitputtingsverschijnselen, hittestuwing en coma. 

Hoeveel vocht heb je nodig? 
Het wordt aanbevolen om iedere dag minimaal anderhalve liter te drinken. Dat kan van alles zijn: 
water, melk, vruchtensap, frisdrank of dorstlesser. Een enkel kopje koffie mag je bij de totale 
hoeveelheid optellen. Maar drink je meer dan een paar kopjes, dan kun je dat niet meer doen. 
Cafeïnehoudende dranken en alcohol hebben namelijk een diuretische werking.  
Als je moeite hebt met de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te halen, kan het helpen om altijd een 
fles of bidon water in de buurt te houden, en deze ook leeg te drinken. 

Voorbeeld vochtbalans van een gemiddelde volwassen man van zeventig kilo: 

Vochtinname (milliliter) = vochtverlies (milliliter) 
Drinkvocht (1.600) Urine (1.400) 
Water in de voeding (1.000) Zweetverlies (650) 
Waterproductie tijdens de stofwisseling (400) Vochtverlies via de huid (530) 

Uitgeademde lucht (320) 
Feces (100) 

Totaal: 3.000 milliliter Totaal: 3.000 milliliter 

Een vochtverlies van 
2% kan leiden tot 
een prestatie -
vermindering van 
maar liefst 20%!! 
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Drinken rondom het sporten 
Het vochtverlies tijdens het sporten, en daarmee ook de vochtbehoefte, verschilt van persoon tot 
persoon. Bovendien spelen ook de omstandigheden een belangrijke rol. De algemene richtlijn is om 
tijdens het sporten per uur 600 milliliter tot 1 liter vocht te drinken. Dat komt neer op 150 tot 250 
milliliter per kwartier. En let op: ook tijdens de warming-up verlies je vocht. Dan heb je dus ook al 
aanvulling nodig. 

Persoonlijke vochtbehoefte 
Wanneer je wilt weten wat voor jou persoonlijk de beste hoeveelheid vocht is, 
dan zijn daarvoor twee methodes. Een goede graadmeter is de kleur van de 
urine. Wanneer je een uur na het sporten nog niet kunt plassen of wanneer je 
eerste urine na het sporten donkergeel is, weet je dat je te weinig hebt 
gedronken. Let wel op: wanneer je hoge doseringen vitaminepreparaten 
gebruikt, kan de urine donkergeel kleuren. 
Een andere methode werkt met behulp van de weegschaal. Meet je gewicht zowel voor als na de 
training (zonder kleding). Ben je na de training lichter, dan moet je vocht aanvullen. Ofwel: 

Vochtverlies tijdens inspanning = gewicht voor – gewicht na + hoeveelheid gedronken 

Wanneer drink je? 
In het dagelijks leven voelen we het goed aan: wanneer we moeten drinken, krijgen we dorst. Maar 
tijdens het sporten functioneert dat ‘dorstsignaal’ niet goed. Dat signaal komt dan veel te laat en soms 
zelfs helemaal niet. Af en toe krijg je pas dorst als je al twee procent van je lichaamsgewicht bent 
verloren. Dat betekent dat je het drinken moet gaan inplannen. 
In een deel van de vochtbehoefte kun je voorzien door zo’n tien minuten voor de training of wedstrijd 
te drinken. De rest drink je tijdens en na het sporten. Daarbij is het aan te raden of op regelmatige 
tijdstippen redelijk grote hoeveelheden te drinken; beter ieder kwartier een halve bidon (250 ml), dan 
iedere twee minuten een slokje. Een groter hoeveelheid vocht passeert de maag sneller en is 
daardoor efficiënter. De kans dat het vocht gaat ‘klotsen’ in de maag wordt kleiner. Het drinken van 
grote slokken sportdrank is ook beter voor de tanden. Die worden zo minder vaak geteisterd door een 
zuurstoot.  

Algemene richtlijnen vochtgebruik rondom trainingen en wedstrijden: 

Wanneer Hoeveel 
2 tot 3 uur voor de training of wedstrijd 500 – 700 milliliter vocht 
10 tot 15 minuten voor de training of wedstrijd 200 – 350 milliliter vocht 
Tijdens de training of wedstrijd 150 – 250 milliliter vocht per 15 minuten 
Na de training of wedstrijd Aanvullen van 150% van het resterende 

vochtverlies 

Wat drink je? 
Water is een goede dorstlesser. Tijdens een kortere training voldoet water prima. Tijdens intensievere 
of langere trainingen kun je beter voor een sportdrank kiezen. Bij sportdranken wordt vaak 
onderscheid gemaakt tussen dorstlessers en energiedranken. De belangrijkste functie van dorstlessers 
is de aanvulling van vocht. Ze bevatten een lage concentratie koolhydraten (2-6%). Want hoe meer 
koolhydraten (>8%) een drank bevat, hoe moeilijker het lichaam de drank kan opnemen. Laag 
geconcentreerde dorstlessers zijn uitstekend geschikt voor gebruik tijdens matige intensieve 
trainingen (hypotone en isotone dranken zoals AA Isotone, Extran refresh of Aquarius lemon). 
Energiedranken (Hypertone dranken) zijn in tegenstelling tot dorstlessers koolhydraatrijk en vocht 
aanvullen is van secundair belang. Ze zijn daarom meer geschikt om direct ná het sporten te 
gebruiken of tijdens zeer intensieve of zeer langdurige inspanning (AA high energy, Extran refresh 
orange, Aquarius orange). 

Sportdranken kun je ook zelf maken, hieronder volgt een recept: 

Blijf na het 
sporten drinken 
tot je urine 
lichtgeel van 
kleur is. 

½ tot 1 dl (50 tot 100 cc) limonadesiroop aanvullen tot 1 liter met water. Voeg hier een klein mespuntje zout 
aan toe. 
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Sportvoedingssupplementen 
Het gebruik van voedingssupplementen is even oud als sporten zelf. Van de oude Grieken en 
Romeinen is bekend dat ze soms hun toevlucht namen tot ‘speciale’ voedingsmiddelen om prestaties 
te verbeteren. Ook vandaag de dag wordt in de sportwereld vaak gebruik gemaakt van supplementen. 
Maar in de praktijk bestaan er veel misverstanden over de invloed van supplementen op 
sportprestaties. Veel sporters gebruiken onnodig en te veel voedingssupplementen. En dat zou hun 
prestaties en gezondheid juist wel eens negatief in plaats van positief kunnen beïnvloeden. Sterker 
nog, het gebruik van voedingssupplementen is niet zonder risico! 

De term sportvoedingssupplementen 
Als de voedingssupplementen gericht zijn op een verbetering van de sportieve prestaties, spreken we 
van sportvoedingssupplementen.  

Sportvoedingssupplementen zijn producten met geconcentreerde bronnen van nutriënten, die worden 
aangeboden als aanvulling op de opname van deze nutriënten uit de normale dagelijkse voeding, met 
het oogmerk het sportprestatievermogen te ondersteunen en/of te verbeteren. 

Hoewel je als sporter een verhoogde behoefte hebt aan bepaalde 
nutriënten (voedingsstoffen), is aanvulling via supplementen 
meestal niet nodig. Je energie-inname is vaak hoger dan de 
energie-inname van de niet-sporter en je dagelijkse voeding 
voorziet dan wel in deze extra behoefte. 
Alleen onder bepaalde omstandigheden kan de dagelijkse voeding 
tekort schieten en kan aanvulling via supplementen wenselijk zijn. 
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je gedurende meerdere 
dagen of weken dagelijks zeer zware inspanningen verricht en 
heel veel calorieën verbruikt. Denk aan de Tour de France. Ook als 
je op reis bent en er minder gelegenheid is om gezond te eten, als je een vermageringsdieet volgt of 
als je ziekt bent, kan je dagelijkse voeding tekortschieten en kunnen supplementen uitkomst bieden. 
Maar als je voeding in orde is, heb je normaalgesproken geen supplementen nodig! 
Mochten er dan toch tekorten aan bepaalde voedingsstoffen bij jou  worden geconstateerd 
(bijvoorbeeld door een bloedonderzoek), dan is het raadzaam om ook kritisch naar je voeding te 
kijken en daarin aanpassingen door te voeren. 

Vitamines en mineralen 
Van alle vitamines en mineralen hebben we kleine hoeveelheden nodig. En 
elke soort heeft zijn eigen functie. Wanneer de inname van vitamines en 
mineralen via de dagelijkse voeding voldoende is (conform de ADH), is 
aanvulling niet nodig. Meer innemen dan de ADH heeft geen zin. Klachten 
zoals vermoeidheid zullen niet verdwijnen en daarbij ga je er niet beter 
van presteren. Alleen wanneer er tekorten zijn, is suppletie (aanvulling) 
zinvol! 

Er is een aantal specifieke supplementen in de handel waarvan wordt gezegd dat ze de fitheid 
bevorderen: taurine, spirulina, cafeïne en guarañá. Van de werking van de eerste twee stoffen bestaat 
geen wetenschappelijk bewijs. De laatste twee stoffen zijn vrijwel identiek en hiervan is de werking 
wel wetenschappelijk bewezen, het heeft een prestatiebevorderend effect. Cafeïne is een natuurlijk 
bestanddeel van diverse producten die we dagelijks consumeren (koffie, thee, cola, chocolade). 
Cafeïne heeft een stimulerende werking op het zenuwstelsel, het versnelt de hartslag en doet de 
bloeddruk stijgen. Het voert indirect het brandstofverbruik op en kan de samentrekking van spieren 
vlotter laten lopen. Tot slot stimuleert cafeïne de vetafbraak tot vrije vetzuren waardoor zuiniger kan 
worden omgesprongen met de glycogeenvoorraad. 
Maar aan de consumptie van cafeïne kleven ook nogal wat nadelen! Het remt de opname van een 
aantal belangrijke voedingsstoffen (zoals ijzer). Het kan de slaap en daarmee het herstel, verstoren. 
En tot slot heeft cafeïne een vochtafdrijvende werking en verhoogt het zo het risico op uitdroging 
tijdens het sporten. 

Nagemaakte 
vitamines hebben 
precies dezelfde 
structuur als 
vitamines uit 
levensmiddelen en 
werken in het 
lichaam op dezelfde 
manier. 
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Fabrikanten van deze poeders 
adviseren om twee tot drie porties 
per dag te nemen op de dagen dat 
je traint. Wanneer je dat doet krijg 
je zo’n vierhonderd kilocalorieën 
extra binnen. Dat komt overeen met 
de energiewaarde van ongeveer een 
half pak koekjes! Verder leveren 
deze shakes je tussen de dertig en 
zestig ram extra eiwit waar het 
lichaam bij een normaal 
voedingspatroon niets anders mee 
kan dan verbranden of opslaan als 
vet. De kosten van een dubbele 
portie eiwitpoeder bedraagt 
overigens zo’n drie euro per dag. 

Het placebo-effect 
Ook een supplement zonder 
wetenschappelijk bewezen werking, 
kan resultaat hebben. Als je gelóóft 
dat het middel werkt, kan dat voor 
jou inderdaad zo zijn. Dat effect 
staat dus los van de werkelijke 
werkzaamheid en heet het placebo-
effect. De werking van veel 
voedingssupplementen berust op dit 
placebo-effect en deze middelen 
werken dus vooral ‘tussen de oren’. 
In wetenschappelijk onderzoek 
worden werkzame stoffen én 
placebo’s getest op mensen. Een 
bewezen werkzaam middel helpt 
beter dan de placebo, anders heeft 
het geen bewezen werking. 

    L-carnitine 
Als duursporter zou je onder de indruk kunnen raken van de 
fantastische dingen die er over l-carnitine worden gezegd: “l-
carnitine spaart het glycogeen en verbetert het 
zuurstofopnamevermogen, de hartprestatie en het duurvermogen”. 
Maar geen van deze claims is ooit wetenschappelijk bewezen. Het 
slikken van l-carnitine lijkt dan ook geen enkele zin te hebben.  

Supplementen op natuurlijke basis: niet zo natuurlijk 
Bij het aanprijzen van voedingsupplementen wordt vaak gebruik 
gemaakt van de kreet dat het een product op natuurlijke basis is. 
Veel mensen denken dat iets ‘natuurlijks’ geen kwaad kan en juist 
extra gezond is. Ze gebruiken het met het idee ‘baat het niet, dan 
schaadt het niet’. Dit is zeker niet altijd zo. 
Supplementen op natuurlijke basis zijn soms verontreinigd met 
stoffen die we helaas ook in de natuur tegenkomen, zoals zware 
metalen. Dat zijn giftige stoffen die ernstige schade kunnen 
toebrengen. En ook ‘zuivere’, niet verontreinigde, natuurlijke 
stoffen kunnen schadelijk zijn. Denk maar aan tabak. 

Eiwitpreparaten (shakes) 
Eiwitten zijn het belangrijkste bestanddeel van alle weefsel in het lichaam. Voor onderhoud, herstel en 
groei van weefsels zijn eiwitten onmisbaar. Als je dus spieren wilt onderhouden of meer spieren wilt 
opbouwen, heb je eiwitten nodig. De dagelijkse voeding in de westerse wereld bevat over het 
algemeen ruim voldoende eiwitten voor een prachtig gespierd lichaam. Heb je dat niet? Dan ligt dat 
waarschijnlijk niet aan de hoeveelheid eiwit in je voeding, maar aan je aanleg en trainingsarbeid. 
Als je gericht werkt aan spieropbouw, wordt geadviseerd dat je basisvoeding twee gram eiwit per 
kilogram lichaamsgewicht levert. Als je door het sporten meer gaat eten, krijg je meestal ook meer 
eiwitten binnen (één boterham levert al drie gram eiwit, één glas melk zeven gram!). 
De eiwitten in een shake worden – helaas – niet allemaal omgezet in spierweefsel. In de darmen 
worden ze afgebroken tot aminozuren en die komen terecht in de lever. De lever bouwt van die 
aminozuren weer nieuwe eiwitten die dezelfde samenstelling hebben als de lichaamseigen eiwitten. 
Wat je lichaam niet kan gebruiken, wordt verbrand of opgeslagen als vet.  

 
 

 

 
 
 

Weight gainers 
Naast de eiwitshakes die vooral eiwitten leveren, zijn er ook 
de zogenaamde energy shakes of weight gainers, die naast 
eiwitten ook koolhydraten bevatten. Sporters die willen 
aankomen (in spiermassa) maken daarvan gebruik. Weliswaar 
is het nemen van koolhydraten na een training nog niet zo’n gek idee, maar of al die extra eiwitten 
ook nodig zijn is ten zeerste de vraag. Als je een eiwitshake of weight gainer neemt, wil je meestal 
spiermassa kweken en niet je vetpercentage verhogen. Toch is dat wel vaak het gevolg van deze 
caloriebommen. Er is niet aangetoond dat suppletie van eiwitten of aminozuren leidt tot meer 
spiermassa of een prestatieverbetering bij sporters. Een gezonde dagelijkse voeding is ruim voldoende 
om aan de eiwitbehoefte te voldoen. 

Onderstaande tabel toont de gemiddelde samenstelling van één  
portie poeder (dertig gram) voor eiwitshakes en weight gainers. 

Voedingsstof Eiwit- Weight
Shake  gainer 

Eiwit (gram) 20 6
Vet (gram) 1,5 0,3
Koolhydraten (gram) 3 21 
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Eten rondom het sporten 
Wil je je lichaam optimaal in conditie houden, dan is het belangrijk om de energie die tijdens het 
sporten verbruikt wordt, weer aan te vullen. De intensiteit en duur van de inspanning bepalen hoeveel 
je extra moet eten. Je moet echter niet alleen letten op de hoeveelheid, want ook tijdstip van eten en 
de samenstelling van de voeding zijn van belang. 

Hoeveel eet je? 
Om te bepalen hoeveel je moet eten op de dagen dat je sport kun je een 
sportdiëtist raadplegen. De sportdiëtist zal jouw energiebehoefte bepalen 
aan de hand van je ruststofwisseling, dagelijkse activiteiten en het 
energieverbruik tijdens het sporten. 

Wanneer eet je? 
Het is belangrijk om over voldoende energie te beschikken bij aanvang van een training. Tegelijkertijd 
is het niet fijn om te sporten met een volle maag. Je moet je etenstijden daarom aanpassen aan je 
trainingstijden. Daarbij geldt een tweetal belangrijke vuistregels. 

1. Neem geen volledige maaltijd tot twee uur voor de training. 
De maaltijd zal de maag nog niet verlaten hebben wanneer je gaat sporten en dat voelt beslist niet 
prettig. Met een volledige maaltijd wordt bedoeld: één van de drie hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch, 
avondeten). Een tussendoortje, zoals een krentenbol  of een mueslireep is geen maaltijd. 
2. Zorg ervoor dat je niet helemaal nuchter bent wanneer je intensief en langdurig gaat 
trainen. 
Ook wanneer concentratie en coördinatievermogen belangrijk zijn, kun je beter van tevoren iets eten. 
Dat kan ook binnen twee uur voor de training nog. Je kunt dan denken aan een boterham, schaaltje 
yoghurt met cornflakes, liga evergreen en dergelijke. Een laagintensieve training van maximaal zestig 
minuten kan goed volbracht worden op een nuchtere maag. 

De meeste trainingsmomenten liggen in de buurt van de gangbare etenstijden. Vaak starten 
trainingen vroeg in de avond. Veel sporters vinden het wel eens lastig om de training en de maaltijd 
dan goed in te plannen. Een advies waar je misschien iets aan hebt, is om de maaltijd te splitsen. 
Verdeel de maaltijd over twee borden; eet één bord leeg voor de training en het tweede bord erna. 
Het is wel verstandig om de maaltijd vooraf over twee borden de verdelen om zo niet het risico te 
lopen dat je door blijft eten en daardoor teveel eet voor de training. 
Sommige mensen zijn in de gelegenheid om hun broodmaaltijd en warme maaltijd om te draaien. Ook 
dat kan helpen om maaltijden beter te plannen. Een broodmaaltijd is vaak gemakkelijker te splitsen 
dan een warme maaltijd. Na de training moet je altijd eten. Ook al is het nog zo laat en heb je 
eigenlijk geen trek. De glycogeenvoorraad in de spieren is immers afgenomen en een snelle aanvulling 
daarvan bevordert een snel herstel. 

Wat eet je? 
Persoonlijke voorkeur en individueel verschillende gevoeligheden geven een groot deel van het 
antwoord op deze vraag. De meeste mensen vinden sporten met een volle maag niet fijn. Eet daarom 
voor een training geen grote hoeveelheden en vooral niets dat lang in de maag blijft zitten. Een 
maaltijd van rijst, vis en worteltjes is veel lichter verteerbaar dan een stamppot boerenkool met worst 
en jus. Over het algemeen kun je stellen dat vetrijke, eiwitrijke en vezelrijke voeding relatief lang in 
de maag blijft. 

De verhouding tussen de belangrijkste voedingsbestanddelen kan veranderen als je sport. Op dagen 
met een langdurige én intensieve training, moeten de verhoudingen aangepast worden. Het 
percentage koolhydraten in je voeding moet dan wat hoger zijn dan de normaal gesproken 
aanbevolen vijftig tot zestig energieprocent. Dat percentage kan bij zeer langdurige (min. langer dan 
1 uur) en zeer intensieve trainingen oplopen tot meer dan zestig energieprocent. 

Gezonde 
tussendoortjes horen 
in het 
voedingspatroon van 
een sporter. 

Het maakt niet uit wat ik eet; ik train het er wel weer af!! 
Is dat wel zo? Niet alleen de hoeveelheid calorieën, maar ook de samenstelling van de voeding is belangrijk. 
Wanneer je te veel vet eet, krijg je te weinig koolhydraten binnen. En zoals we zagen zijn koolhydraten de 
belangrijkste brandstof voor de sporter. Ze leveren ‘turbo-energie’; ze vragen minder zuurstof bij de 
verbranding en er wordt maar liefst drie keer zo snel energie uit vrijgemaakt dan uit vet. De sporter die zichzelf 
wil verbeteren, kan hier maar beter rekening mee houden!
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Eten rondom de wedstrijd 
Tijdens een wedstrijd wil je optimaal presteren. Het resultaat telt en het is dus belangrijk om juist dan 
goed in vorm te zijn. Je werkt ernaar toe met je trainingen, zorgt dat je bent uitgerust, treft de 
benodigde praktische voorbereidingen en let nog meer dan anders op je voeding. Want ook die 
voeding helpt om een goed resultaat neer te zetten. 

Over het algemeen wordt aangeraden om het normale voedingspatroon, wat je gewend bent, niet te 
wijzigen. Doe geen ongewone dingen waarvan je de uitwerking op jouw lichaam niet kent. Toch kan 
een aantal omstandigheden dusdanig afwijken van een trainingsdag, dat een paar praktische 
aanpassingen noodzakelijk zijn.  
Het kan zijn dat je last hebt van zenuwen. En dat bemoeilijkt het eten. Maar je moet wel vocht en 
energie binnenkrijgen. Om voldoende koolhydraten binnen te krijgen voor de start heb je misschien 
iets aan de volgende adviezen: 

− neem vloeibaar eten. Te denken valt aan een drinkontbijt, een schaaltje yoghurt met 
cornflakes, havermoutpap met honing, een bord Brinta. Probeer dit wel eerst uit op één van 
de trainingsdagen;  

− verdeel de maaltijd die je normaalgesproken voor een training eet in meerdere kleine 
hoeveelheden. Een deel ervan kun je misschien meenemen voor onderweg; 

− een deel van de benodigde koolhydraten kun je binnenkrijgen in de vorm van een 
energiedrank.  

Tapering-off 
In de voorbereiding op een langdurende wedstrijd, kun je tijdens de laatste dagen een speciaal ‘dieet’ 
volgen. Dat heet tapering-off. Dit dieet heeft alleen zin voor mensen die meedoen aan een zeer 
langdurende wedstrijd, die een groot beroep doet op de glycogeenvoorraden in de spieren. Voor een 
voetbalwedstrijd of een volleybalwedstrijd is een dergelijk dieet niet aan te raden. Het volgen van het 
‘dieet’ vergt aardig wat inspanning. Het eetpatroon wijkt zoveel af van de dagelijkse gewoonten, dat 
je het niet vaker kunt doen dan een paar keer per jaar. Wanneer je wekelijks een halve marathon 
loopt, zul je die zonder dit ‘dieet’ moeten volbrengen. 
Door tapering-off kun je bereiken dat de glycogeenvoorraden in je spieren stijgen tot 150 procent van 
je normaalwaarden. Het houdt in dat je het aandeel koolhydraten in je voeding vanaf zes dagen voor 
de wedstrijd langzaam laat oplopen van 55 tot 70 energieprocent de dag voor de wedstrijd. 
Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid training langzaam af, van een duur van twee uur zes dagen voor 
de wedstrijd tot dertig minuten op twee dagen voor de wedstrijd. De laatste dag voor de wedstrijd is 
een rustdag. 

Er zijn aanwijzingen dat tapering-off bij vrouwen tot minder goede resultaten leidt dan bij mannen. 
Vrouwen vergroten weliswaar net als mannen hun glycogeenvoorraad, maar niet in dezelfde mate. De 
onderzoeken die naar deze geslachtsverschillen zijn gedaan, zijn echter op één hand te tellen en 
nader onderzoek is nog nodig. 

Stapelen: hoe vergroot je het percentage koolhydraten? 
Voor veel mensen is het al moeilijk om 55 energieprocent van de voeding uit koolhydraten te halen. 
Wanneer je wilt stapelen, ga je in de dagen voor de wedstrijd richting zeventig energieprocent. Hoe je 
dat doet? Een aantal praktische tips: 

− neem dubbele boterhammen met enkel beleg; 
− kies voor mager beleg op de boterham; 
− vervang hartig broodbeleg deels door zoetigheid; 
− beperk het gebruikt van halvarine, margarine of boter; 
− deel je warme maaltijd als volgt in: 1-2 opscheplepels extra deegwaren, rijst of aardappelen, 200 

gram gekookte groente, 50-75 gram mager vlees, vis of vegetarische vervanging; 
− beperkt het gebruikt van margarine, vloeibaar bak en braad en olie; 
− eet meer koolhydraatrijke tussendoortjes: sportrepen, bananen, ontbijtkoek; 
− drink eventueel wat meer vruchtensap en/of sportdrank dan normaal. 



Bron: C. Harms-Aris, T. Geerets, ‘Sportvoedingswijzer’ (Nieuwegein, 2005). 15 
ISBN: 90-77072-70-5 

Op pad voor de wedstrijd 
Veel sporters reizen voor hun sportbeoefening. Misschien ga je wel eens naar een andere stad voor 
een competitiewedstrijd, naar de Alpen voor een hoogtetraining of naar Athene voor een toernooi. 
Een lange vlieg of busreis, een ander klimaat en andere eetgewoonten zijn allemaal factoren die 
vervelende problemen kunnen veroorzaken. Hoe je dergelijke problemen kunt verminderen of 
voorkomen kun je hieronder lezen. 

Op reis 
Of je nu met de auto, de bus of het vliegtuig reist, als je urenlang onderweg bent is de kans groot dat 
je normale eetpatroon in de war wordt gebracht. Je eet andere producten op andere tijden. Het is 
belangrijk om die veranderingen zoveel mogelijk te beperken. Probeer als dat kan, vast te houden aan 
de reguliere tijden voor het ontbijt, de middagmaaltijd en het avondeten. 

Tips voor lange afstand reizen 
Deze tips hebben als doel dat je minimaal last hebt van een jetlag. 

Voeding 
* Gebruik voor de vlucht of lange busreis een voeding met veel koolhydraten zodat
   je glycogeenvoorraden maximaal gevuld zijn. Het vocht dat met het glycogeen  
   vastgelegd wordt, kan uitdroging tijdens de vlucht voorkomen. 
* Gebruik gedurende de vlucht of lange busreis vooral voedingsmiddelen met veel
   koolhydraten en weinig vet. Vraag om extra brood bij de maaltijden en probeer van tevoren een vetarme  
   voeding te bestellen. 
* Gebruik veel koele dranken zoals (mineraal)water, vruchtensappen of limonades (liefst geen cafeïnehoudende,
   werkt dehydrerend). Begin hiermee al tijdens de wachtperiode op het vliegveld of elders. Probeer elk uur  
   minstens een beker/blikje vocht te gebruiken. 
* Beperk het gebruik van cafeïnehoudende dranken zoals koffie, thee en cola in verband met de dehydrerende
   (vochtafdrijvende) werking van cafeïne. Gebruik om dezelfde reden ook geen alcoholische dranken. 
* Neem een 'snackpakket' mee met extra vocht en koolhydraatrijke snacks zoals een fles water, pakjes
   vruchtensap, sportdranken, gedroogde vruchten, droge crackers, rijstewafel, Sultana’s, Evergreens,  
   Ligakoeken, biscuitjes, krentenbollen, ontbijtkoek, zoute stengels, Japanse mix enz. 

Algemeen 
* Zet je horloge bij de start op de tijd van je bestemming, zodat je al went aan de nieuwe tijd, indien er
   tijdverschil is tussen begin en eindpunt. 
* Doe regelmatig stretch oefeningen en probeer regelmatig rond te lopen om stijfheid en kramp te voorkomen.
* Probeer tijdens de vlucht of lange busreis te rusten en eventueel te slapen.
* Op de plaats van bestemming zo snel mogelijk naar buiten in de zon en zomin mogelijk in kunstmatig verlichte

ruimtes binnen blijven.
* Probeer zo snel mogelijk te leven volgens de tijd op je bestemmingsplaats en eet op de etenstijden van je be- 
   stemmingsplaats.  

De reistest 

1 Heb je op het vliegveld voor vertrek gedronken? 
(2 punten als je minstens 2 glazen vocht hebt gebruikt, 1 punt als je 1 glas hebt gedronken) 

2 Hoeveel vocht (geen cola, koffie of thee) heb je gedurende de vlucht gebruikt? 
(2 punten voor minstens elk uur een glas. 3 bonuspunten als je zelf drinken mee aan boord hebt 
genomen) 

3 Hoeveel glazen alcoholische drank heb je gebruikt? 
(trek voor elk glas 2 punten van de score af) 

4 Hoeveel kopjes koffie, thee of glazen cola heb je onderweg gebruikt? 
(trek voor elk kopje of glas 1 punt van de score af) 

5 Heb je maaltijden met veel koolhydraten en weinig vet gebruikt onderweg? 
(zo ja 2 punten bij je score en als je zelf een 'snackpakket' hebt meegenomen 2 punten extra) 

6 Hoe vaak ben je uit je stoel gekomen om even rond te wandelen? 
(1 punt voor een wandeling elke 3-4 uur) 

7 Heb je je horloge op bestemmingstijd afgesteld? 
(zo ja 1 punt) 

8 Heb je geslapen gedurende de vlucht? 
(zo ja 1 punt) 

Kijk voor de uitslag op de volgende pagina! 
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Voeding in het buitenland 
Hoewel het eten in andere landen vaak verschilt van wat je thuis gewend bent, kun je ook in meer 
exotische landen sportief verantwoord eten. Om gezond te blijven eten, kun je een aantal 
maatregelen treffen, zowel voorafgaand aan je reis als ter plaatse. 

Laat jezelf voor de reis informeren over de eetgelegenheden in en rondom het hotel en de 
sportaccommodatie. Dan hoef je straks niet zo lang te zoeken en voorkom je soms lekkere maar vette 
‘impulshappen’ in een fastfoodrestaurant. 
Als het niet anders kan en je gebruikt 'fastfood' (hamburgers en dergelijke) vul deze maaltijden dan 
aan met fruit, vruchtensap en groenten (let op met de saladedressing, deze is meestal vet). Bestel 
hamburgers zonder kaas, bacon en extra mayonaiseachtige sauzen. Beter kun je ketchup, mosterd of 
chutneys gebruiken. 
Milkshakes zijn niet zo vet, ze leveren wel veel calorieën door de overmaat aan suikers. 
Eet een pizza het liefst met veel fruit en/of groenten erop, zonder extra kaas. 
Vermijd zoveel mogelijk gefrituurde producten, roomsauzen, jus en mayonaise/fritessauzen. Beter kun 
je extra brood, toost, pasta, rijst of aardappelen nemen. 

Veiligheid van voedsel in het buitenland 

Warme gerechten behoren ook warm geserveerd te worden, stuur lauw-warme gerechten terug. 
Koude gerechten dienen ook koud geserveerd te worden. Als producten niet gekoeld zijn eet ze dan 
niet, zeker geen salades (ook geen aardappel/pasta salades en zeker geen vlees/vis of ei salades).
Als gerechten onvoldoende verhit of gekoeld zijn, is de kans groot dat schadelijke bacteriën 
zich hebben kunnen ontwikkelen in het gerecht. Het risico op een darminfectie is dan groter.

Goed kiezen in het hotel 
Om een juiste keuze te kunnen maken in het hotel staan hieronder voorbeelden genoemd per 
productgroep. 

Dranken 
Kies bij voorkeur voor magere melk en melkproducten, karnemelk, vruchtensappen of thee. 

Brood en dergelijke 
De voorkeur gaat uit naar bruine en volkoren broodsoorten (eventueel witte soorten), 
krentenbroodsoorten, toost, crackers, beschuit, knäckebröd en roggebrood. Daarnaast zijn cornflakes, 
muesli of andere cereals ook een juiste keuze. 

Beleg 
Kies voor magere kaas, vlees of vissoorten, jam, marmelade of suiker. 

Tussendoortjes 
Als tussendoortje kun je fruit, brood of producten uit het eerder beschreven ‘snackpakket’. 

Meer tips… 
- eet alleen in goede (schone, hygiënische) restaurants; 
- gebruik alleen fruit dat je zelf kunt schillen; 
- gebruik zo min mogelijk rauwe groenten; 
- gebruik geen voedsel dat op straat verkocht wordt, zeker geen onverpakt ijs!! 
- gebruik nooit rauw vlees, vis of gevogelte of eieren !!, alleen goed gaar/doorbakken producten; 
- gebruik in landen buiten West Europa, VS en Australië  alleen water uit (dichte) flessen en niet uit    
  de kraan, ook geen ijsblokjes in je drankje (gemaakt van kraanwater). 

Uitslag reistest 

15 punten: heel goed  
10-14 punten: goed 
10 punten: kan beter 
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Herstel na de wedstrijd en training 
Na de wedstrijd en training is het belangrijk om zo snel mogelijk de gebruikte koolhydraten en het 
vochtverlies weer aan te vullen. Het insulinegehalte in het bloed is dan namelijk nog hoog, waardoor 
de glycogeenvoorraden in de spieren relatief gemakkelijk kunnen worden aangevuld. Dat bevordert 
een snel herstel. 

Geadviseerd wordt om in de eerste twee uur na de inspanning ieder half uur minimaal 0,6 
gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht in te nemen. 

Weeg je 65 kilogram, dan betekent dat dus dat je 39 gram koolhydraten per half uur moet 
binnenkrijgen. In totaal neem je dan gedurende de eerste twee uur na de training 156 gram 
koolhydraten in. Het is belangrijk om daarvoor snel opneembare koolhydraten te kiezen. Een 
energiedrank is dus erg geschikt. Behalve de energiedrank zul je in de eerste twee uur overigens ook 
wel wat moeten eten , om de benodigde 156 gram koolhydraten te halen.  

De geadviseerde hoeveelheid koolhydraten is de maximale hoeveelheid die je spieren op dat moment 
kunnen verwerken. Deze hoeveelheid is niet voldoende om de totale verbruikte energie weer aan te 
vullen. Daarvoor zul je meer moeten eten en drinken. Hiervoor kun je de gewone maaltijd nemen na 
de training. Wanneer je een dusdanige inspanning hebt geleverd dat je glycogeenvoorraden echt zijn 
uitgeput, duurt het – ook met een koolhydraatrijke voeding – minimaal 24 tot 36 uur om ze weer 
helemaal aan te vullen. Wanner je koolhydraatarm eet (en juist veel vet en eiwitten) kan de hersteltijd 
wel oplopen tot een volle week! Onderstaande figuur laat zien welke invloed de voeding heeft op de 
hersteltijd. 

Voorbeeld inname 156 gram koolhydraten 

2 koppen thee met 4 klontjes suiker 20 
2 broodjes 52
1 kom soep 8
350 – 500 ml energiedrank 83 

Totaal 163

17
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Maag- en darmklachten 
Veel sporters, vooral duursporters, zijn ermee bekend: maag- en darmklachten. Het is een 
verzamelterm voor een breed scala verschijnselen. Misselijkheid, buikpijn, maagpijn, een opgeblazen 
gevoel, steken in de zij, krampen in het darmstelsel, diarree (mogelijk zelfs met bloed), braken, 
obstipatie, brandend maagzuur…. Allemaal klachten die vallen onder de noemer maag- en 
darmklachten. Hoe ontstaat het, wat kun je er tegen doen en een aantal tips worden hier uitvoerig 
besproken.  

Hoe ontstaat het? 
Een groot aantal factoren kan een rol spelen bij het ontstaan van maag- en darmklachten. De meest 
voorkomende factoren staan hieronder opgesomd met een uitleg erbij: 

verkeerde voedingsmiddelen
Wat je eet is van groot belang voor een gezond maag- en darmstelsel. En dan gaat het niet alleen om 
voeding vlak voor of gedurende de wedstrijd. Ook voeding op de dag ervoor en algemene 
voedingsgewoonten kunnen tijdens het sporten klachten geven.  
Als je last hebt van maag- en darmproblemen, let dan eens op de volgende dingen: 

− gebruik voor de wedstrijd geen zware maaltijd. Kies voor lichte, gemakkelijk verteerbare, 
koolhydraatrijke en vezelarme producten; 

− voedingsvezels kunnen een laxerende werking hebben. Vervang daarvoor bijvoorbeeld de dag 
voor de wedstrijd het volkorenbrood door witbrood; 

− sterk gekruide gerechten kunnen voor maag- en darmklachten zorgen; 
− sommige voedingsmiddelen geven in de darmen veel gasvorming. Zoals prei, ui, knoflook, 

peulvruchten, spruiten, alle koolsoorten, paprika, nieuwe aardappelen, bier, 
koolzuurhoudende drank; 

− let erop dat je geen ijskoude dranken neemt tijdens het sporten; 
− let op de concentratie van de sportdrank. Kies bij voorkeur een drank met een 

koolhydratenconcentratie van maximaal acht procent; 
− let op het soort suiker in je (sport) drank. Een teveel fructose kan diarree veroorzaken; 
− denk aan hygiëne; 
− gebruik voor een wedstrijd vertrouwde voedingsmiddelen. Ga niet experimenteren. 

tijdstip en snelheid van eten
Niet alleen wat je eet, maar ook hoe snel je eet, speelt een rol bij het ontstaan van maag- en 
darmklachten. Een vast eetpatroon is van groot belang. Eet op vaste tijden. Doe dat in alle rust; 
schrokken is niet goed voor de maag. 
Het advies is om twee tot drie uur voor de training geen grote maaltijd meer te gebruiken. Eet of 
drink dan kort voor het sporten nog iets kleins, zodat je niet helemaal nuchter ‘aan de start 
verschijnt’. 

te weinig drinken tijdens het sporten
Sporters denken nogal eens dat ze juist last van hun maag en darmen krijgen als ze veel drinken. 
Maar juist te weinig drinken vergroot de kans op maag- en darmklachten. Wanneer je rekening houdt 
met de volgende adviezen over je drinkgedrag verminder je risico op maag- en darmklachten: 

− drink voldoende. Juist bij maag- en darmklachten is voldoende vocht van groot belang; 
− drink grote hoeveelheden in één keer. Regelmatige kleine slokjes kunnen juist leiden tot een 

klotsende maag. 

Klotsen 
De oorzaak is niet dat je dan teveel gedronken hebt. Stop dus niet met 
drinken. Wat kun je wel doen: 

− grotere hoeveelheden in één keer (250 ml) 

− een isotone of hypotone dorstlesser heeft tijdens het sporten 
de voorkeur. Hypertone dranken kunnen een klotsende gevoel 
veroorzaken, want die dranken blijven langer in de maag. 
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stress (voor de wedstrijd)
Het je alleen last van je buik tijdens wedstrijden en niet tijdens trainingen? Dan is de kans groot dat 
de oorzaak te maken heeft met stress. Zeker voor een wedstrijd kan de spanning hoog oplopen. Die 
spanning is soms gezond; het maakt je alert en kan je prestaties daardoor positief beïnvloeden. Het 
kan echter ook vervelende maag- en darmklachten veroorzaken. Ontspanningsoefeningen kunnen 
helpen om de zenuwen te bedwingen en de maag- en darmklachten te verminderen of te verhelpen. 

mechanische schokbewegingen van het maagdarmkanaal tijdens het sporten
Sommige sporten veroorzaken door de op- en neergaande bewegingen mechanische 
schokbewegingen van het maagdarmkanaal. Die kunnen maag- en darmklachten veroorzaken bij 
bijvoorbeeld lopers. Fietsers, schaatsers en zwemmers daarentegen hebben hier geen last van. 

een verminderde doorbloeding van het maagdarmkanaal tijdens het sporten
Tijdens het sporten (vooral met hoge intensiteit) gaat het bloed bij voorkeur naar de actieve spieren 
om die van de benodigde zuurstof en brandstof te voorzien. Er gaat dan minder bloed naar het 
maagdarmkanaal en de spijsverteringsorganen. Hoeveel minder kun je zien in de onderstaande tabel. 

De bloedvoorziening van het maagdarmkanaal 

Mate van inspanning Percentage bloed naar maagdarmkanaal 
en spijsverteringsorganen 

Rust 24 
Lichte inspanning 12 
Intensieve inspanning 3 

Doordat er tijdens inspanning minder energie en zuurstof naar het maagdarmkanaal gaat, kan dat 
minder goed zijn werk doen. En dat kan leiden tot verschillende problemen. Ten eerste kan de 
voortstuwing van voedsel door de darmen verstoord raken met darmkrampen en/of een opgeblazen 
gevoel als gevolg. Ten tweede zorgt een verminderde doorbloeding van het maagdarmkanaal ervoor 
dat vocht en koolhydraten niet zo goed door het lichaam worden opgenomen. Daardoor ontstaat een 
vochttekort en daalt de bloedglucosespiegel. Zowel door uitdroging (en de warmtestuwing die daar 
mogelijk uit voortkomt) als door een daling van de bloedglucosespiegel kun je misselijk of onwel 
worden. Met een sportdrank vul je het vochttekort aan en zal de bloedglucosespiegel op niveau 
blijven. Een derde mogelijk gevolg van een verminderde doorbloeding van het maagdarmkanaal is het 
afsterven van darmcellen. Dat komt alleen voor bij zeer lang durende inspanning en gaat gepaard met 
een bloederige ontlasting. Bij langeafstandlopers is dit een probleem dat vaker voorkomt. 

Wat te doen bij diarree? 
Bij diarree heb je vaak het gevoel dat je de controle over je lichaam 
kwijt bent. Toch is er veel dat je kunt doen om de klachten te 
verhelpen. 

− drink veel: minimaal drie liter per dag; 
− als je niet misselijk bent, blijf dan eten. Zorg uiteraard voor 

gezonde voeding. Alleen een kopje thee een en droog beschuitje nemen, is achterhaald; 
− gebruik eventueel ORS (oral rehydration salts). ORS helpt om de zouten die je met de diarree 

(en braken) verliest, weer snel aan te vullen. Bovendien gaat het zout uitdroging tegen 
doordat het de opname van vocht in de darmen bevordert; 

− wees voorzichtig met fructose. Fructose is een soort suiker dat veel in vruchtensappen (vooral 
appelsap) voorkomt. Vermijd ook zoveel mogelijk lactose (melksuiker). Dat zit in melk en 
melkproducten. En eet niet te veel zoetigheid. Ook sacharose (‘gewone’ suiker) is namelijk 
niet goed bij diarree.  

Als de diarree gepaard gaat met koorts, sufheid, bloed en slijm in de ontlasting, veel minder plassen 
dan normaal of hevige buikpijn en krampen, waarschuw dan altijd een arts. 


	0. Factsheet Voeding
	1. Energieleverende voedingsstoffen
	2. Omega vetzuren
	3. Overige voedingsstoffen
	4. Vocht
	5. Sportvoedings- supplementen
	6. Eten rondom het sporten
	7.Op pad voor de wedstrijd
	8. Herstel
	9. Maag-en darmklachten



