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Natriumbicarbonaat is bekend als extracellulaire buffer bij
inspanningen van hoge intensiteit tussen 1 en 7 minuten. Is
er voldoende onderbouwing om ook bij een inspanning korter
dan één minuut het gebruik van bicarbonaat te adviseren?
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Een experiment

Een sprintster had meer moeite dan normaal om het laatste deel van de 200 meter goed door te lopen. Ze had door kleine blessures
een trainingsachterstand opgelopen. Na een paar wedstrijden aangezien te hebben en de grote wedstrijden in aantocht, is overwogen
of een bufferend supplement wellicht effect zou hebben.
In het winterseizoen is bij verschillende trainingen voor het sprintuithoudingsvermogen vooraf en na afloop lactaat gemeten. Daaruit
bleek dat lactaat al behoorlijk kan oplopen bij kortdurende maximale sprintinspanning. De metingen hebben we verricht door een
druppel bloed uit een vinger te nemen en met de Lactate Scout de lactaatwaarde te bepalen. Het protocol waarbij we de metingen
deden was: twee series van drie herhalingen van 60m-60m. De micropauze tussen de beide 60 meters was 30 seconden, de herhalingspauze was drie minuten en de seriepauze zes minuten. Lactaat werd na de warming-up gemeten, direct in de seriepauze, direct na
de training en 5, 10 en 15 minuten na de training. De opgedragen intensiteit was om op 90-95% van de maximale snelheid te lopen.
Meetmoment

Na
w-up

Seriepauze

Direct na

5’ na

10’ na

15’ na

Lactaat waarde
(in mmol.l-1)

3,2

14,0

15,7

14,1

13,7

12,7

Tabel 1. Lactaatwaarden tijdens een
training voor het sprintuithoudingsvermogen.

In wedstrijdverband had ik tot dan toe alleen ervaring opgedaan met suppletie van bicarbonaat bij de 400 meter en 400 meter hordenlopers. We besloten om bij deze sprintster natriumbicarbonaat in capsulevorm toe te passen. Dit maakt de bijwerkingen doorgaans
een stuk minder sterk.

Het protocol

In eerste instantie een dosering van 0,3 gram natriumbicarbonaat per kg lichaamsgewicht. Deze totale dosering van ongeveer 17 gram
hebben we een uur voor inspanning toegediend. Dit leidde voor de sprintster gevoelsmatig tot een betere prestatie, maar ging wel
gepaard met redelijk wat maag-darmklachten. We hebben toen besloten de dosering door tweeën te delen en vervolgens 3 en 1,5 uur
voor inspanning in te nemen.7 Ook hierbij beschreef de sprintster achteraf een (subjectief) verbeterde prestatie en bleven de maagdarmklachten achterwege.

Conclusie

De vooruitgang van deze atlete in de tweede helft van het wedstrijdseizoen was goed. De eerste 200 meter wedstrijd werd in 24,97
sec. gelopen, uiteindelijk werd 24,55 sec. de snelste tijd. Geen spectaculaire vooruitgang, maar verdienstelijk. Het is lastig in te schatten of deze winst ook zonder suppletie zou zijn behaald. Er zijn te veel variabelen om eenduidig de conclusie te kunnen trekken dat
de progressie louter en alleen op de suppletie van bicarbonaat is gebaseerd. Andersom heeft het zeker geen negatieve invloed op de
prestatiecurve gehad.
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