ACHTERGROND VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Prestaties uit
een potje?
WELKE PRESTATIEGERICHTE
FIETSER WIL DAT NIET: EEN
LEGAAL MIDDELTJE WAARVAN
JE HARDER GAAT FIETSEN?
SPORTWETENSCHAPPERS
PROBEREN DE WERKING TE
ACHTERHALEN VAN STOFFEN DIE
PRESTATIEBEVORDEREND ZOUDEN
MOETEN WERKEN. MAAR VEEL
EFFECTIEVE SUPPLEMENTEN
HEBBEN ZE NOG NIET GEVONDEN.
WAT WERKT WÉL?

G

oogle op ‘supplementen en
duursport’ of ‘supplementen en fietsen’ en je vindt
pagina’s vol (vaak prijzige)
middelen om je prestaties

te verbeteren en herstel te bevorderen. Niet alleen vitaminen en mineralen, maar ook speciale vetzuren,
probiotica, peptiden, bèta-alanine,
carnitine, bicarbonaat en nog veel
meer. Je zou bijna geloven dat alle
prestaties uit een potje komen. De
werkelijkheid is een stuk complexer.
Op drijfzand kun je niet bouwen,
dus aan supplementen – als ze al
iets doen – heb je niets zonder een
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goed voedingsfundament. Je basisvoeding is al met het belangrijkste.
Niet voor niets wordt bij voorlichting
over sportvoeding vaak een piramide gebruikt als model: de brede
onderlaag staat voor basisvoeding,
de minder brede laag daarboven
correspondeert met sportspecifieke
voeding en het bovenste puntje is de
bescheiden bijdrage van supplementen.

Het fundament
Basisvoeding is datgene wat je
dagelijks eet en drinkt, denk aan
brood, pasta, rijst, aardappelen,
vlees, vis, eieren, groente, fruit,
zuivelproducten en water. De Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum is
een hulpmiddel voor een gevarieerd
en gezond eetpatroon. Dagelijks eten
uit alle vakken is een goed uitgangspunt om aan alle noodzakelijke
voedingsstoffen te komen, zoals
koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen, sporenelementen
en water. Sport je veel, dan verbruik
je meer energie en moet je dus ook
(wat) meer eten uit alle vakken.
De voeding rond trainingen en
wedstrijden is de sportspecifieke
voeding. Bij een duursport als wiel-
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rennen zijn dit producten met veel

cafeïne in de hersenen bepaalde

snel opneembare koolhydraten en

stoffen vrij die het vermoeidheids-

vocht, die worden gebruikt vlak voor

gevoel remmen. Mogelijk is de pres-

en tijdens de inspanning. Na de

tatieverbetering minder bij sporters

wedstrijd of training gaat het om het

die van zichzelf al veel cafeïne tot

aanvullen van vocht, koolhydraten

zich nemen. Dat alles is te lezen in

en eiwitten voor (spier)herstel. Voor-

de factsheet over cafeïne van Top-

beelden zijn sportdranken, energie-

sport Topics en het Team Voeding

repen, gelletjes en hersteldranken,

van NOC*NSF.

maar ook tal van gewone voedings-

Cafeïne komt niet alleen voor in

middelen als kwark met müsli of

koffie en thee, maar ook in chocola-

brood met ham (herstel) of ontbijt-

de, cola en bepaalde energie- en

koek en banaan (brandstof voor

sportdranken. Verder wordt het

onderweg) zijn geschikt.

wel toegevoegd aan verkoudheidsmedicatie, pijnstillers en voedings

Het topje

supplementen. De stof guarana,

Heb je dat allemaal voor elkaar –

die in sommige energiedranken zit,

en over die basis- en sportspecifieke

bevat eveneens cafeïne. Het cafeï-

voeding valt nog veel meer te vertel-

negehalte van koffie en thee hangt

len – dan pas komen eventuele sup-

af van de soort en hoe sterk hij is

plementen in beeld. Speciaal voor

gezet. Op de site van het Voedings-

topsporters heeft NOC*NSF een lijst

centrum vind je de cafeïnegehaltes

opgesteld van supplementen die

van diverse producten.

nuttig kunnen zijn. Die lijst is deels

Hoeveel cafeïne heb je dan nodig?

gebaseerd op wetenschappelijke

Voor een effect op de duurprestatie

bewijzen; waar bewijslast ontbreekt

is minimaal 3 milligram per kilogram

is hij gebaseerd op de best beschik-

lichaamsgewicht nodig, terwijl meer

doseringen kan het leiden tot een

bare kennis uit de praktijk (zie tabel).

dan 6 milligram per kilo geen zin

versnelde hartslag, hartritmestoor-

Deze lijst is heel algemeen voor alle

heeft. In onderzoeken gaf 5 milligram

nissen, misselijkheid, duizeligheid,

sporten. Afhankelijk van de sport en

cafeïne per kilo lichaamsgewicht

slapeloosheid, trillen, hoofdpijn en

discipline daarbinnen is een supple-

een uur voor een tijdrit van zo’n

nerveusheid. Ben je daar gevoelig

ment wel of niet effectief. Gevraagd

45 minuten 4,5 procent prestatie

voor, gebruik het dan met mate.

naar de relevante stoffen voor wiel-

verbetering. Dit is 300 milligram

renners komt sportdiëtist Floris

voor iemand van 60 kilo tot 400 mil-

Bicarbonaat

Wardenaar (Team Voeding NOC*NSF,

ligram voor een fietser van 80 kilo.

Verzuring, dat pijnlijke, brandende

HAN Sport en Bewegen) met een

Ervan uitgaande dat 100 milliliter

gevoel in de benen; elke fietser kent

kortere lijst die je terugvindt in de

koffie 70-100 milligram cafeïne

dit fenomeen. Tijdens intensieve

tweede kolom van de tabel. Voor

bevat, komt dat neer op 3 tot 6 klei-

inspanning treedt verzuring op in

recreatieve fietsers kan daar wel-

ne kopjes koffie van 100 milliliter. Dit

de spiercellen en de bloedbaan. Veel

licht nog nitraat (rodebietensap) aan

is vrij veel om in één keer te drinken,

wetenschappers zijn ervan over-

worden toegevoegd. Wat doen die

het innemen van een cafeïnesupple-

tuigd dat dit proces vermoeidheid

potentieel effectieve supplementen?

ment lijkt dan praktischer. Uit een

veroorzaakt. Het is dan ook niet ver-

onderzoek van de Brit Hodgson blijkt

wonderlijk dat gezocht wordt naar

Cafeïne

dat cafeïne uit koffie en pure cafeïne

middelen om die verzuring tegen

Dit is de enige stof op de lijst die bij

opgelost in water hetzelfde effect op

te gaan of te neutraliseren. Bicarbo-

langere (ca. 1 uur) inspanning op de

tijdritprestaties hebben.

naat is zo’n stof, die legaal gebruikt

fiets de prestaties kan verbeteren.

Toch zijn dit soort resultaten zeker

wordt in de sport. Professor Wim

En dan hebben we het dus over een

geen vrijbrief om maar ongeremd

Derave van de UGent schrijft erover

huis-tuin-en-keukenmiddeltje, dat

aan de koffie, cola of cafeïnepillen

in het naslagwerk van de sportvoe-

je waarschijnlijk al dagelijks binnen-

te gaan. Het goedje kan ook nare

dingconferentie van HAN Sport en

krijgt via koffie en thee. Je hebt vast

bijwerkingen hebben. In hogere

Bewegen op 5 juli 2013 (zie kader).

wel eens ervaren hoe cafeïne stimu-

beslissingen. Ook verhoogt het de

goede vitamine D-status
extra belangrijk

Door bicarbonaat in te nemen voor

lerend werkt. Het verbetert de alertheid, concentratie en het nemen van

Voor sporters is een

de inspanning, wordt de pH (een

Een gelletje is prima brandstof voor
onderweg.

maat voor de zuurtegraad) van het
bloed verhoogd. Bicarbonaat werkt

vetoxidatie. Het lijkt erop dat de

als een zogeheten buffer. Door met

prestatieverbetering door cafeïne

een hogere pH te beginnen aan de

vooral is te verklaren door toene-

inspanning, zal de zuurgraad minder

mende vetverbranding, waardoor

ver dalen en de vermoeidheid dus

de glycogeenvoorraden langer

minder zijn. Dat is althans de

gespaard blijven. Daarnaast maakt

gedachte achter het goedje.

>
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*Deze stoffen w
 orden
gebruikt ter bevordering van het immuun
systeem en de weerstand. Ze h
 ebben
mogelijk wel een indirecte invloed op het
prestatievermogen.

Tijdens de Marmotte zul je er weinig

de stof L-carnosine, en dat is de op

roeien op de ergometer deden dat

aan hebben, want bicarbonaat blijkt

drie na belangrijkste buffer in de

met bèta-alanine 5 seconden sneller

alleen prestaties te kunnen verbete

spier. Het voorgestelde werkings

dan roeiers die een placebo kregen.

ren bij inspanningen met een hoge

principe is ook hier dat verzuring

Bijwerkingen van bèta-alanine zijn

intensiteit van 1 tot 7 minuten – denk

leidt tot vermoeidheid; L-carnosine

een pijnlijke prikkeling van de huid.

bij wielrennen aan de 4 kilometer

gaat de verzuring en dus vermoeid

Op basis van de huidige kennis lijkt

tijdrit op de baan. Mogelijk heeft het

heid tegen. Volgens Wim Derave is

bèta-alanine een veilig product,

ook effect bij herhaalde sprints en

er trouwens nog veel discussie onder

aldus Wim Derave. Er zijn geen

inspanningen van 30 tot 60 minuten

wetenschappers over de voor- en

langdurige testen met duizenden

met tussensprints. De onderzoeks

nadelen van verzuring. Zelf denkt hij

mensen gedaan, dus absolute

resultaten zijn echter niet eenduidig.

dat verzuring inderdaad vermoeid

zekerheid is er nog niet.

Bicarbonaat moet voor de inspan

maakt en dat een buffer kan helpen.

ning worden ‘geladen’ en wel met

Anders dan histidine is bèta-alani

Nitraat

flinke hoeveelheden: liefst 300 milli

ne niet in ruime mate aanwezig in

Heel wat flesjes rodebietensap

gram per kilogram lichaamsgewicht.

de spier; het is de beperkende factor

concentraat gingen er dit jaar mee

Dat betekent heel wat pilletjes natri

voor de carnosineaanmaak. Onder

in de Tourkaravaan. Waarom? Het

umbicarbonaat wegslikken in een

zoekers hebben aangetoond dat

sap is rijk aan nitraat, dat in het

periode van één tot twee uur voor

door het innemen van vrij grote

lichaam deels wordt omgezet in

de start van de inspanning. Omdat

hoeveelheden bèta-alanine (4 tot

stikstofmonoxide (NO). En dat is

bicarbonaat ook lastige bijwerkin

10 weken lang 6 gram per dag) de

een belangrijke signaalstof in het

gen kan hebben, zoals misselijkheid,

carnosineconcentratie in de spier

lijf die de werking van de spieren

braken en diarree, wordt aangera

sterk stijgt. Bij toppers in het wiel

beïnvloedt. Zo reguleert NO de door

den om het samen met voedsel en

rennen werd meer dan een verdub

bloeding, de bloedvaten gaan verder

water in te nemen en de deeldosis

beling waargenomen. Vooral bij

open, waardoor ook de bloeddruk

sen te verspreiden over drie tot vier

getrainde atleten gaat de oplading

wordt verlaagd. Het stimuleert ver

uur voor de inspanning.

heel goed, vertelde Derave tijdens de

der de calciumopname in de spieren,

conferentie sportvoeding.

wat belangrijk is voor de contractie.

Bèta-alanine

Net als bicarbonaat kan bèta-alani

Het nitraat uit rodebietensap en

Gebruik van bèta-alanine is een

ne de sportprestatie verbeteren bij

andere nitraatrijke groente als

nieuwere aanpak om verzuring in

relatief korte, intensieve inspannin

spinazie, rucola en sla kan het

de spieren tegen te gaan. Het werkt

gen (zo tussen de 1 en 4 minuten) en

zuurstofverbruik bij inspanning

niet direct als buffer in het bloed,

mogelijk bij langere inspanningen.

verlagen: om een bepaald vermogen

maar vormt samen met histidine

Roeiers die 2000 meter moesten

te leveren, is dan minder zuurstof
nodig. Bij toppers is een prestatie

SUPPLEMENTEN MET NUTTIGE
TOEPASSING IN DE TOPSPORT

EFFECTIEF VOOR WIELRENNERS?

Vitamine C

Nee, geen prestatie-effect

Multi-antioxidant (inclusief vitamine C

Mogelijk op hoogte; zeer beperkte mate van

en E en ß-caroteen)

bewijs, vooral op basis van suggestie van experts

Bicarbonaat in capsulevorm

Mogelijk bij sprintactiviteit op de baan tot 60 sec

Bèta-alanine

Wellicht

Cafeïne

Ja

Creatine

Niet voor duursporters, eventueel voor sprinters
neemt toe
Als ‘basisverzekering’, geen prestatie-effect

vitamines en mineralen

Hoogwaardig eiwitsupplement

Wellicht voor beter herstel

Calcium

Bij lage calciuminname

Vitamine D

Mogelijk positief effect op spierkracht; bewijslast
in gezonde populatie is dun

Zink

Nee*

Quercitine

Nee*

12 tot 17 procent langer volhouden
van een uitputtingstest op de fiets
ergometer op submaximaal vermo
gen. Mogelijk hebben de toppers gro
wordt nog onderzocht.
Twee tot drie uur voor de wedstrijd
of cyclo een halve liter sap drinken,
kan het uithoudingsvermogen ver
beteren. In Fiets nr. 9 stond een uit
Ook in de nieuwe factsheet over

(gecombineerd en gesulfateerd)

Nee*

een tijdrit (4 tot 16 kilometer) en het

gebreid artikel over rodebietensap.

Nee

Probiotica

1 tot 3 procent sneller afleggen van

tere hoeveelheden nitraat nodig, dat

voor meer kracht. Herhaalde sprintcapaciteit

Glucosamine/chondroïtine

bij minder getrainde fietsers wel.
Gemeten verbeteringen zijn het

en tijdrit op de baan (4 km)

‘Multi’: gecombineerd preparaat met

verbetering nog niet aangetoond,

nitraat en bietensap van Topsport
Topics en NOC*NSF vind je veel
informatie. Overigens zijn de lange
termijneffecten op de gezondheid
van het chronisch innemen van een
hoge dosis nitraat nog onbekend.

Bron: NOC*NSF Factsheet voeding 16

Creatine?
Creatine staat ook op de lijst van
bewezen supplementen, maar dan
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Vitamines en mineralen
Je hebt vast wel eens een vitaminepilletje geslikt. Toch krijgen de meeste mensen voldoende vitamines en
mineralen binnen via de normale
voeding. Dat er toch een aantal vitamines en mineralen op de lijst van
NOC*NSF staan, is aan de ene kant
een soort ‘basisverzekering’, zodat
de topsporter er zeker van is dat
hij geen tekorten heeft. Van de antioxidanten onder de vitamines (vitamine C, E en bètacaroteen) wordt
wel beweerd dat ze op hoogte een
positief effect hebben, maar de
bewijzen zijn flinterdun.
Vitamine D staat de laatste jaren

Informatie
en bronnen

volop in de belangstelling van
onderzoekers. Deze vetoplosbare
vitamine – die voorkomt in vlees,
vette vis en eieren en ook wordt
toegevoegd aan margarine, halva
rine en bak- en braadproducten –
is essentieel voor de botaanmaak
en het onderhouden van spierkracht
en coördinatie. Uit een reviewartikel
van professor Daniel Moran van het
Amerikaanse Oak Ridge Institute for
Science and Education Program
komt naar voren dat een tekort aan
vooral voor team- en krachtsporters.

woordelijk voor het transport van

vitamine D kan leiden tot een afna-

Voor duursporters, zoals wegfietsers,

vetten in de mitochondriën, de

me van spiermassa en explosieve

werkt het niet prestatiebevorderend,

energiecentrales van de cel. Zonder

kracht. Ook blijkt dat vitamine D een

hoewel sprinters er wel wat aan

carnitine kun je geen vetten ver-

belangrijke rol speelt bij prestatie

kunnen hebben voor meer kracht.

branden. De theorie was altijd dat

bepalende factoren. Voor sporters

het mogelijk is om via de voeding de

is een goede vitamine D-status dus

Twijfelachtig

hoeveelheid carnitine in de spier te

extra belangrijk en kan het goed zijn

De lijst van stoffen waarvan een

vergroten, én dat een grotere hoe-

om deze te laten controleren via een

prestatiebevorderend effect (nog)

veelheid carnitine in de spier direct

bloedtest. Bepaalde groepen mensen

niet is aangetoond of twijfelachtig is,

tot meer vetverbranding leidt.

wordt sowieso al geadviseerd om

is nog vele malen langer. Een paar

Zelfs hoge doseringen L-carnitine

extra vitamine D te slikken, zoals

voorbeelden zijn de belangrijkste

via de voeding leiden echter niet tot

ouderen, mensen die weinig buiten

energiedrager van het lichaam

een verhoging van het spiercarniti-

komen, mensen met een getinte

ATP, co-enzym Q en L-carnitine.

negehalte en kunnen dus ook geen

huidskleur en zwangere vrouwen.

Van L-carnitine zijn jarenlang hoge

effect hebben op de vetverbranding.

verwachtingen geweest; het zou de

Wel zijn onderzoekers er, vrij recent,

Terug naar de basis

vetverbranding verbeteren. Het

in geslaagd om het spiercarnitinege-

Het zal je duidelijk zijn dat prestaties

werd verkocht als supplement voor

halte bij proefpersonen te verhogen

niet uit een potje komen, maar uit

sporters, ook al was er nog niets

wanneer het samen met grote hoe-

talent, training en een goede basis-

bewezen.

veelheden koolhydraten wordt inge-

voeding en sportspecifieke voeding.

Maar het werkte niet, stelde Derave

nomen. Een echte oplossing is dit

Van vitaminen en mineralen zul je

op de conferentie sportvoeding. De

echter niet. Ten eerste gaat het om

niet snel tekorten oplopen en aan-

doseringen en de innameprotocollen

onpraktisch grote hoeveelheden

vulling nodig hebben, alleen de

waren fout en er was geen enkel

koolhydraten, ten tweede vermin-

vitamine D-status is goed om in de

bewijs dat het via de mond innemen

dert een hoge inname van koolhy-

gaten te houden. Met supplementen

van L-carnitine enig effect heeft. Het

draten juist weer de vetverbranding.

zet je de puntjes op de i, maar alleen

komt gewoon niet in de spier terecht.

Deze strategie werkt zodoende

als het fundament goed is. En dan

Carnitine wordt door het lichaam

waarschijnlijk averechts als het gaat

nog kunnen enkel cafeïne, en wel-

zelf aangemaakt, maar je krijgt het

om afvallen. En voor verbetering

licht nitraat uit groente (legaal) de

ook binnen via de voeding. Het zit

van sportprestaties is er e
 venmin

prestaties verbeteren bij lange

vooral in vlees. Carnitine is verant-

bewijs.

duurinspanningen.
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