Sporters besteden veruit de meeste tijd aan een juiste
voorbereiding op en/of optimaal herstel na een training of
wedstrijd.Toch ligt in de wetenschap en de sportpraktijk verhoudingsgewijs de meeste focus op de trainingsinhoud. Dit
artikel zet de invloed van voeding en slaap op de uiteindelijke
sportprestatie uiteen.
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Fysieke training is er primair op ge-

of er sprake is geweest van optimaal

richt het lichaam te prikkelen, dat wil

herstel en voldoende rust. Als we het

zeggen in overload te belasten, met als

herstelproces kunnen versnellen en

doel op termijn prestatieverbetering

optimaliseren heeft dit als voordeel dat

te bewerkstelligen. Lange tijd hebben

een sporter meer trainingsarbeid aan

trainers en coaches gedacht dat een

kan, met een blijvende prestatieverbe-

toename van de trainingsomvang het

tering als gevolg.

beste recept was voor een verbeterde
sportprestatie. Sporten als hardlopen,

Herstel

roeien, fietsen en zwemmen hebben

Als we spreken over herstel dienen

deze gedachte dikwijls in het extreme

we allereerst consensus te krijgen over

getrokken, met tijdelijke prestatie-

wat dat nu precies inhoudt en welke
vormen van herstel er precies zijn. In
de Engelstalige literatuur1 worden er
grofweg drie vormen van herstel getypeerd, met de factor tijd als variabele:
– immediate recovery;
– short term recovery;
– training recovery.
Immediate recovery vindt bijvoorbeeld
plaats in het zwaaibeen van een hardloper; in afwachting van het volgende
grondcontact wordt ATP geregenereerd en worden stofwisselingsproducten verwijderd.
Short term recovery is tussentijds

Een schematische weergave van de relatie tussen slaap en inspanning. De linkerkant van de
afbeelding representeert het slapen; een hersenactiviteit die wordt gereguleerd door de biologische klok en wordt beïnvloed door inspanning.
De rechterkant representeert de inspanning die
wordt beïnvloed door onze biologische klok.16
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herstel tijdens bijvoorbeeld een intervermindering en overtraindheid als

valtraining of krachttraining en is dus

mogelijke gevolgen. In zulke gevallen

afhankelijk van de arbeid-rust verhou-

wordt vaak alleen gekeken naar de

ding.

hoeveelheid verrichte trainingsarbeid.

Met training recovery wordt het her-

Slechts zelden wordt de vraag gesteld

stel tussen opeenvolgende trainingses-
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sies en/of wedstrijden bedoeld. In dit

tijdens de slaap in de nacht; alleen

verminderde alertheid en vermoeid-

artikel ligt de nadruk op deze laatste

tijdens de donkere, nachtelijke periode

heid, terwijl een eiwitrijke maaltijd

vorm van herstel.

worden er hormonen met herstellende

juist het tegenovergestelde effect kan

eigenschappen (zoals melatonine en

sorteren. Een mogelijke verklaring

Heart rate variability

groeihormoon) aangemaakt en door

hiervoor wordt gezocht in de relatie

Trainings- en wedstrijdbelasting heb-

heel het lichaam verspreid. Bij de

tussen het aminozuur tryptofaan (TRP)

ben naast een fysieke component ook

lichamelijke herstelwerkzaamheden

en de zogenaamde grote neutrale

een mentale component, die invloed

die ’s nachts tijdens de slaap plaatsvin-

aminozuren (LNAA). Beide maken ge-

heeft op het herstel van de sporter. Het

den, moet men onder meer denken aan

bruik van hetzelfde transportsysteem

analyseren van de Heart Rate Varia-

wondgenezing, spierherstel, neuronaal

van het bloed naar de hersenen. Tryp-

botgroei.5

bility (HRV) is een effectieve manier

herstel en

gebleken om het effect van inspan-

Het is bekend dat regelmatige fysieke

serotonine, dat onder andere een rol

ning op het autonome zenuwstelsel te

inspanning positief bijdraagt aan een

speelt bij centrale vermoeidheid. Een

evalueren.2 Na inspanning kan het tot

goede slaap. Meestal, maar niet altijd,

koolhydraatrijke maaltijd leidt tot een

24 uur duren voordat de HRV weer

leidt fysieke inspanning tot meer ver-

hogere TRP-LNAA ratio, waardoor

normaal is, afhankelijk van de duur en

moeidheid dan mentale inspanning.

relatief meer TRP naar de hersenen

de intensiteit van de belasting. Wan-

Timing en intensiteit van de fysieke in-

wordt getransporteerd. Hier vindt

neer er echter gedurende een langere

spanning hebben beiden een effect op

vervolgens omzetting naar serotonine

periode te intensief wordt getraind, of

de nog komende slaap.6 Door fysieke

plaats, waardoor de alertheid kan af-

wanneer optimaal herstel uitblijft, kan

inspanning zal de lichaamstempera-

dit een langdurige disbalans van de

tuur toenemen. Slaap wordt ook deels

nemen en gevoelens van vermoeidheid
kunnen ontstaan.7-9

HRV tot gevolg hebben. Deze disba-

beïnvloed door de lichaamstempera-

lans uit zich in een extreme dominan-

tuur. Daarnaast zal als gevolg van de

Voeding en slaap

tie van of sympathische, of parasym-

inspanning een aantal hormonen vrij-

Kan voeding de slaap beïnvloeden?

pathische activiteit.

komen, waaronder adrenaline, die er

Maakt het iets uit wat je eet voor

Normaal zien we overdag een relatieve

voor zorgen dat het lichaam voorlopig

het slapen gaan? Van oudsher heeft

dominantie van sympathische activi-

wakker blijft. Bij mentale inspanning

bijvoorbeeld melk een eer hoog te

teit en tijdens de slaap een relatieve pa-

en/of mentale stress zal het hormoon

houden wat betreft het stimuleren van

dominantie.3

Het ver-

tofaan is een precursor (voorloper) van

cortisol gedurende de avond minder

de slaap. Onderzoeken, teruggaand tot

band tussen slaap en de balans tussen

afnemen. Om soepel in te kunnen

zelfs 80 jaar geleden, laten een trend

sympathische en parasympathische

slapen is het dus van belang fysieke

zien (weliswaar vaak klein) dat de

activiteit werkt in twee richtingen;

inspanning of stresserende mentale

slaapkwaliteit er door verbeterd. Dit

verhoogde sympathische activatie kan

inspanning niet direct voor het slapen

wordt toegeschreven aan het feit dat

gaan te plannen.

koeienmelk melatonine bevat. Melk

rasympathische

dus de slaap zelf

verstoren.4

Een sim-

pel voorbeeld hiervan is de slapeloos-

met meer (toegevoegde) melatonine

heid die sporters kunnen ervaren als

Voeding en gemoedstoestand

(die o.a. verkregen kan worden door

ze na afloop een gespeelde wedstrijd

Binnen de (top) sport is inmiddels

koeien ‘s nachts te melken) lijkt effec-

in bed ‘naspelen’. Het moment van de

breed geaccepteerd dat een optimale

tiever. Melatonine wordt voornamelijk

training of wedstrijd kan dus behoor-

voeding, met de juiste timing van

‘s nachts geproduceerd door de epifyse

lijk van invloed zijn op de slaap.

inname, positieve effecten heeft op

en heeft een slaapondersteunend ef-

zowel de sportprestatie als het herstel.

fect. Tryptofaan is ook de precursor

Van fysieke en mentale
inspanning naar slaap

Daarnaast kunnen voedingsstoffen de

voor de synthese van melatonine. Voe-

gemoedstoestand van de sporter beïn-

dingsstoffen, zoals groenten en som-

De primaire functie van slaap, en

vloeden via hun invloed op processen

mige vitaminen en mineralen, kunnen

vooral van de diepe slaap, is herstel!

waarbij signaalstoffen (neurotransmit-

de productie van melatonine beïnvloe-

Tijdens fysieke en mentale belasting

ters) een centrale rol spelen. Met an-

den. Daarnaast kunnen voedingstof-

kunnen elementen in het lichaam

dere woorden, voedingstoffen kunnen

fen zelf ook melatonine bevatten. Het

beschadigd of uitgeput raken. Voor

bepalen welke neurotransmitters de

effect van voedingsstoffen is overigens

het optimaal functioneren van het

meeste ruimte gaan krijgen.

lang niet zo sterk als het effect van

lichaam moet er herstel plaatsvinden.

Een koolhydraatrijke maaltijd kan

licht op de productie van melatonine.10

Bij de mens vindt dat herstel plaats

leiden tot toenemende gevoelens van

Een andere belangrijke neurotransmit-

S p o r t g e r i c h t n r. 3 / 2 0 1 3 – j a a r g a n g 6 7

19

ter in de slaapregulatie is adenosine.

de productie van leptine, terwijl het

De hoeveelheid adenosine neemt toe

de productie van ghreline stimuleert.

met elk uur dat men wakker is. Deze

Slaaptekort leidt dus tot eetlust.15

opbouw van adenosine wordt in ver-

De timing van voedselinname is ook

band gebracht met het opbouwen van

van invloed op de slaap. Over het al-

vermoeidheid over de dag. De wer-

gemeen genomen geldt dat je niet al te

king van cafeïne als slaapreducerend

laat moet gaan tafelen, maar ook niet

middel kan hiermee verklaard worden:

met een hongerig gevoel moet gaan

de cafeïne blokkeert namelijk de ade-

slapen. Als je toch honger hebt vlak

nosinereceptoren in het brein en dus

voor het slapen, eet dan iets lichts,

kan de vrijgekomen adenosine niet zijn

zonder veel vetten en suikers.

vermoeiende effect sorteren.11
Een derde belangrijke slaapgere-

Conclusie

lateerde stof in het brein is GABA

Samenvattend kunnen we concluderen

(gamma-aminoboterzuur). Het acti-

dat voeding een invloed heeft op de

veren van de GABA receptoren zorgt

beschikbaarheid en de werking van

voor slaap12 en veel slaapmiddelen

slaapregulerende signaalstoffen in het

werken via het moduleren van de

brein. Voeding is dus in staat slaap en/

GABA receptor. GABA wordt dan ook

of alertheid op een positieve manier

aangeboden als voedingssupplement,

te stimuleren. Indien een (top)sporter

maar vooralsnog is er geen enkele stu-

kampt met slaapproblemen (ofwel in

die die het slaapbevorderende effect

slaap komen, ofwel in slaap blijven)

van GABA-inname bevestigd.

kan een voedingsinterventie zinvol

Twee voedingsmiddelen die nog het

zijn. De timing van voedselinname

vermelden waard zijn wat betreft het

speelt dan een voorname rol. Praktisch

promoten van slaap zijn kersen en ki-

gezien is het van belang gezond en ge-

wi’s. Een aantal B-vitaminen (B3, B6 en

balanceerd te eten en het gebruik van

B12) en magnesium13 (dat weer werkt

cafeïne en zware maaltijden laat in de

op de functie van GABA) laten een

avond te vermijden.
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bescheiden effect zien op het stimuleren van slaap en de kwaliteit van de

.

slaap. Dit geldt zeker als de genoemde
micronutriënten in onvoldoende mate
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dingspatroon.14

Slaap en eetlust
We weten dat mensen die minder
slapen een voorkeur hebben voor
energierijke voedingsmiddelen, met
veel vet en geraffineerde suikers. Ze
eten gemiddeld ook minder groenten
en het maaltijdpatroon is onregelmatiger. De hoeveelheid slaap staat in
verband met de hoeveelheid hormonen in je lichaam die je eetlust bepalen.
Leptine is het hormoon dat vrijkomt
op het moment dat je lichaam verzadigd is. Ghreline is het hormoon dat
vrijkomt als je lichaam voeding nodig
heeft. Een tekort aan slaap vermindert
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