
Drinkt mijn kind voldoende?

Hoe bereken je dehydratatie (%BMI):
Lichaamsgewicht voor de inspanning (kg) – Lichaamsgewicht na de inspanning (kg) x 100
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Goed gehydrateerd

Een grote hoeveelheid van het menselijk lichaam bestaat uit water, maar de exacte hoeveelheid fluctueert door
het voortdurende vochtverlies (ademhaling, zweten en urine) en inname (voeding en drank). Om uit te zoeken
of je kind voldoende drinkt, kun je de volgende controles uitvoeren:

Je kunt je kind aansporen om ‘s ochtends de kleur van zijn of haar urine 
te controleren. Zoals in de kleurenkaart hiernaast afgebeeld, zou zijn of 
haar urine licht strokleurig moeten zijn (1-3). Indien dit het geval is, wijst
dit erop dat je kind voldoende gehydrateerd is. Indien de urine 
donkerder kleurt, betekent dit dat je kind meer moet drinken gedurende
de dag. Meestal zal een verhoogde vochtinname (ongeveer 500 –
1000ml per dag) en/of een verbeterde beschikbaarheid van dranken
(bijvoorbeeld in de auto of op school of tijdens de training) zijn of haar
hydratatie verbeteren.

Tijdens een inspanning produceert het lichaam zweet in een poging om een constante lichaamstemperatuur aan
te houden. Hoeveel zweet je verliest hangt af van verschillende factoren, wat betekent dat zweetverlies zelf bij
een groep kinderen die deelnemen aan dezelfde sportsessie kan verschillen. Enerzijds adviseren de huidige
voorschriften dan ook om steevast te drinken bij dorst om dehydratatie tegen te gaan, anderzijds worden
sporters aangemoedigd om een aantal vochtinname strategieën te personaliseren. Een manier om je kind een
juiste vochtinname strategie te doen overnemen is door het verschil in lichaamsgewicht voor en na een training
of inspanning te meten. Dat verschil is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan zweetverlies (eerder dan aan
veranderingen in de lichaamssamenstelling). Er wordt dan ook aanbevolen dat atleten hun dehydratie proberen
inperken tot niet meer dan 2% van het totale lichaamsgewicht (d.w.z., het verschil in gewicht na een training/
wedstrijd is niet groter dan 2%).
Maar, het is aan te raden om zo’n gewichtscontrole slechts één of tweemaal tijdens een seizoen uit te voeren
(meestal in de populairste trainingssessie) om vochtinname te helpen sturen.

Het is eveneens belangrijk om in acht te nemen dat uw kind ook teveel kan drinken en dat dit een negatieve
invloed kan hebben op zijn of haar gezondheid en prestatie. De symptomen van overmatige vochtinname (zoals
misselijkheid, hoofdpijn, verwardheid) zijn helaas niet altijd makkelijk te onderscheiden van
dehydratatieverschijnselen. Een goede indicator is dat het lichaamsgewicht van je kind niet toeneemt tijdens
een training of wedstrijd.


