
Moet mijn kind sportdranken drinken?
Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op de beslissing om al dan niet sportdranken te gebruiken, waaronder
waarover welke sport het gaat alsook je kind zijn of haar vooropgestelde doelen. De hoofdbestanddelen van een sportdrank
zijn water, koolhydraten en natrium. Het is belangrijk in acht te nemen hoe het type en de hoeveelheid van deze
voedingsstoffen een impact kan hebben op de prestatie.

De invloed van koolhydraten is afhankelijk van de sport en de
atleet. Recente richtlijnen proberen het type en de hoeveelheid
koolhydraten te integreren met het type inspanning.
Volgende maatstaven worden aangeraden:
Korte training (<45min)
• Koolhydraten zijn niet nodig
Aanhoudende hoge intensiteit inspanning (45-75min)
• Kleine hoeveelheden kunnen bevorderlijk zijn, zo ook de

mond spoelen
Team/duur sport (1-2.5h)
• Gematigde hoeveelheden kunnen bevorderlijk zijn (30-

60g/h)
Tijdens langdurige uithoudingsinspanningen (>2.5h)
• Tot 90g/h onder voorwaarde dat de sportdrank

verschillende transporteerbare koolhydraten bevat.

Natrium
Natrium verliezen we via zweet, maar
hoeveel we verliezen, verschilt sterk per
persoon.
Dit is te verklaren doordat de
sodiumconcentratie in zweet, net zoals
hoeveel een persoon zweet, erg varieert. De
huidige richtlijnen geven aan dat het sodium
in je lichaam moet worden aangevuld tijdens
inspanningen als:

1. Een atleet meer dan 1.2 liter per uur
zweet

2. De duur van de inspanning meer dan 120
minuten bedraagt

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het
verkleinen van het gezondheidsrisico eerder
dan op prestatiegebonden voordeel.

Koolhydraten
Type: De meestvoorkomende koolhydraten in een sportdrank zijn glucose of maltodextrine (een glucose
polymeer). Recente bevindingen in het onderzoek naar hoe specifieke types van koolhydraten een invloed
hebben op het prestatievermogen, hebben geleid tot de ontwikkeling van sportdranken met een specifieke
samenstelling van koolhydraten. In sommige situaties zorgt deze combinatie van multiple transporteerbare
koolhydraten ervoor dat het lichaam in staat is meer van de ingenomen koolhydraten op te nemen in vergelijking
met alleen glucose. Informatie over de samenstelling van de koolhydratenmix kan gevonden worden op de
ingrediëntenlijst of op de website van de producent.
Hoeveelheid: De hoeveelheid koolhydraten die nodig zijn voor een verhoogde prestatie kunnen enorm variëren.
Bijvoorbeeld, bij zowel simpelweg de mond spoelen met een vloeistof die koolhydraten bevat (en dus zonder de
koolhydraten effectief te consumeren) als tot het gebruiken van tot 90g koolhydraten per uur werd aangetoond
dat het een positieve werking kan hebben op de prestatie.
Een sportdrank zal in het algemeen ongeveer 6g koolhydraten bevatten per 100ml, oftewel 30g in een 500ml fles.


