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Sportsupplementen  
De voedingspiramide bestaat uit drie lagen. De onderste laag van de piramide (basisvoeding) is van belang voor 
alle sporters en is het fundament. Wanneer de basisvoeding voor een sporter niet voldoende blijkt en een 
aanvulling nodig is, wordt gekeken naar producten uit de middelste laag van de piramide (sportspecifieke 
voeding).  
Dit document gaat over de bovenste laag van de voedingspiramide en geeft inzicht in sportsupplementen op basis 
van wetenschappelijke inzichten. Voedingssupplementen en doping worden in dit stuk ook kort behandeld.  
NB: raadpleeg een sportdiëtist vóór je een sportsupplement wilt gaan gebruiken, omdat deze op de hoogte is van 
de recente ontwikkelingen rond deze producten. Een sportdiëtist kan je vertellen of een supplement voor jou 
geschikt zou kunnen zijn en in welke doseringen het veilig gebruikt kan worden. 
 

       
 
1. Sportsupplementen versus voedingssupplementen  
 
Sportsupplementen 
De termen ‘sportsupplementen’ en ‘voedingssupplementen’ worden wel eens door elkaar gebruikt, maar ze 
betekenen niet hetzelfde. Met sportsupplementen worden in dit document supplementen aangeduid die een 
bevorderend (ergogeen) effect op sportprestaties kunnen hebben. Sportsupplementen kunnen pas optimale 
resultaten geven als de basisvoeding en sportspecifieke voeding in orde zijn.  
 
Voedingssupplementen 
Met voedingssupplementen wordt in dit document bedoeld: een aanvulling van voedingsstoffen bovenop de  
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basisvoeding. Het gebruik hiervan kan nodig zijn als het voor een sporter, ondanks een uitgebalanceerd dieet, niet 
mogelijk is om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij allergieën, als 
de sporter bepaalde producten echt niet lust, als hij/zij een veganistisch of beperkt vegetarisch voedingspatroon 
volgt (Borrione, Grasso, Quaranta, & Parisi, 2009), of als de sporter (tijdelijk) zijn/haar energie-inname verlaagt in 
aanloop naar een wedstrijd.  
Denk bij voedingssupplementen bijvoorbeeld aan micronutriënten (zoals vitamines en mineralen). Het 
consumeren van micronutriënten in de hoeveelheden die het lichaam nodig heeft, zorgen ervoor dat het lichaam 
normaal kan werken. Een goede en gevarieerde basisvoeding zal in de meeste gevallen voldoende 
micronutriënten leveren. Een te hoge inname van bepaalde micronutriënten heeft geen prestatie bevorderend 
effect, maar kan wel gevaarlijk zijn voor de gezondheid.  
 
 
2. Ergogene middelen 
 
Niet alle sportsupplementen die in omloop zijn hebben een bewezen ergogene werking. In deze paragraaf wordt 
een aantal supplementen beschreven waarvan uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze een bewezen 
ergogeen effect (kunnen) hebben.  
 
β-alanine (bèta-alanine) 
Dit supplement kan de verzuring uitstellen bij sporters die een intensieve inspanning van tussen de 60 en 240 
seconden moeten leveren (Trexler, et al., 2015). Denk hierbij aan anaerobe (zonder zuurstof) inspanningen, zoals 
bijvoorbeeld 400 m sprinten of 1500 m schaatsen. Bij duursport (een inspanning van langer dan 4 minuten) lijkt β 
-alanine geen ergogeen effect te hebben. In een aantal onderzoeken is een toename van spiermassa gevonden; 
dit kan komen door het aminozuur zelf, of vanwege de grotere prestatie die geleverd kan worden. Hoe dan ook: 
het gevonden effect is klein.   
Suppletie van β-alanine verhoogt de concentratie van carnosine in de cel, waardoor de ophoping van melkzuur in 
de cel afgeremd wordt. β-alanine is een aminozuur dat in het lichaam wordt omgezet in carnosine (Blancquaert, 
Everaert, & Derave, 2015). Hoewel carnosine bestaat uit de aminozuren L-histidine en L- β-alanine, zorgt alleen 
suppletie met β-alanine voor een verhoging van het carnosinegehalte in een cel; consumptie van de dipeptide 
carnosine als geheel is hierin nauwelijks effectief (Harris, et al., 2006). Vleeseters hebben een hogere concentratie 
carnosine in het bloed, vergeleken bij vegetariërs en veganisten, waardoor bij de laatste groep de carnosine 
concentratie in grotere mate zal stijgen bij suppletie (Trexler, et al., 2015). Een mogelijke (onschadelijke) 
bijwerking van β -alanine (in hoge doses) is paresthesie (tintelend gevoel in de huid). 
 
BCAA’s 
Branched Chain Amino Acids (BCAA’s) zijn vertakte keten aminozuren die bestaan uit de aminozuren leucine, 
isoleucine en valine. Deze aminozuren komen van nature voor in onze voeding. Leucine heeft een 
spiereiwitsynthese verhogend effect. Isoleucine bevordert opname van glucose in cellen. De rol van valine in dit 
geheel is niet duidelijk (Patel, 2019).  
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BCAA’s zijn populair onder krachtsporters, omdat ze de spiereiwitsynthese zouden verhogen, de resynthese van 
spierglycogeen zouden bevorderen en daarmee spiermassa zouden vergroten, maar voor dat laatste is niet veel 
bewijs (Morton, McGlory, & Phillips, 2015). Alle drie aminozuren worden door hetzelfde transportsysteem 
opgenomen, waardoor het geen toegevoegde waarde heeft om ze in de vorm van BCAA’s in te nemen voor dat 
doel. Daarnaast is suppletie overbodig als BCAA’s al in voldoende mate uit de voeding worden gehaald, wat 
doorgaans het geval zal zijn bij een omnivoor voedingspatroon. Echter, uit een meta-analyse waarbij gekeken is 
naar een eenmalige trainingssessie blijkt dat gebruik van BCAA’s spierpijn kan verminderen (Fedewa, Williams, 
Spencer, & Becker, 2019).   
(Zie ook: ‘L-leucine’).  
 
Cafeïne 
Cafeïne kan een prestatie verbeterende werking hebben op (langdurige maximale) duurtraining, zoals een time 
trial, en op duurtrainingen op hoge intensiteit met tussendoor momenten van (relatieve) rust, zoals teamsporten 
(Grgic, et al., 2019). Ook als het gaat om krachtprestaties kan cafeïne zorgen voor een gunstig effect, zowel op het 
gebied van maximaalkracht als spieruithoudingsvermogen (Grgic, Mikulic, Schoenfeld, Bishop, & Pedisic, 2019). 
Echter, de mogelijke ergogene effecten van cafeïne worden niet door iedereen ondervonden. Cafeïne als 
ergogeen supplement lijkt in mindere mate te werken bij mensen die van zichzelf al (veel) koffie drinken, maar 
hier is verder onderzoek naar nodig. Hierbij moet wel vermeld worden dat in de meeste onderzoeken 
voornamelijk gebruik is gemaakt van cafeïne in tablet- of poedervorm, waardoor het niet 1-op-1 is te vergelijken 
met koffie. Er lijkt wel steeds meer bewijs geleverd te worden dat koffie de gevonden effecten evenaart.  
Cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel, stelt de perceptie van vermoeidheid uit, verhoogt de vetafbraak en 
vermindert de glycogeenafbraak (waardoor het lichaam langere tijd energie vrij kan maken uit vetten, zodat de 
glycogeenvoorraad gespaard wordt) (McArdle, Katch, & Katch, 2015).  
De optimale dosis cafeïne is maatwerk.  Afhankelijk van je normale cafeïneconsumptie kan het goed zijn om je 
cafeïne-inname voor een maand te staken om de beoogde werking voor je sport te optimaliseren. Een verhoogde 
cafeïne-inname zorgt bij een fervent koffiedrinker niet voor een ergogeen effect, maar kan wel negatieve 
bijwerkingen geven (Wilk, Krzysztofik, Filip, Zajac, & Del Coso, 2019). 
In hoge doses, maar bij sommige mensen ook in al lagere doses, kan cafeïne de volgende klachten geven: 
hartkloppingen, gevoelens van onrust, slapeloosheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, spierspasmen, trillen en 
verhoogde bloeddruk  
Cafeïne heeft een diuretisch effect, maar bij matige hoeveelheden wordt de elektrolytenbalans in het lichaam 
niet verstoord (McArdle, Katch, & Katch, 2015). 
 
Creatine  
Creatine mono-hydraat, CrH2O, (verder: creatine) is een lichaamseigen stof met een belangrijke rol in de 
energieproductie. Het komt van nature voor in dierlijke producten. Suppletie met creatine kan leiden tot een 
grotere spieromvang en meer kracht, omdat er intensiever kan worden getraind; de tijd tot uitputting wordt 
namelijk verlengd. Dit komt door de veelvoudige werking van creatine: het verhoogt de snelheid waarin ATP in de 
cel gevormd wordt gedurende korte termijn krachtinspanningen, het zorgt ervoor dat lactaatvorming iets later op 
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gang komt, het vergroot de hoeveelheid vocht binnen de cel waardoor er meer aanvoer is van voedingsstoffen en 
het verhoogt de spiereiwitsynthese (McArdle, Katch, & Katch, 2015). 
Creatine kan nuttig zijn bij prestaties waarbij sprake is van intensieve of herhaaldelijke explosieve inspanningen, 
met tussendoor korte herstelperiodes (Lanhers, et al., 2015) (Lanhers, et al., 2017). Denk hierbij aan inspanningen 
van maximaal 3 minuten. Creatine baat niet bij aerobe inspanningen. 
Sommige gebruikers zullen geen effect van creatine ervaren (de zogenaamde ‘non-responders’) (Greenhaff, 
Bodin, Souderlund, & Hultman, 1994). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het creatine gehalte van de spieren 
van ieder individu. Oudere mensen ondervinden vaak minder/geen effect van creatine. Vegetariërs en veganisten 
merken over het algemeen wel effect van creatine, omdat dit voornamelijk voorkomt in vlees en vis en ze dit in 
mindere mate/niet binnen krijgen met hun dagelijkse voeding (Rogerson, 2017).  
Mogelijke bijwerkingen zijn: vocht vasthouden, spierkramp (bij inname met te weinig vocht) en maag- en/of 
darmklachten (bij een te hoge inname in één keer). De meeste genoemde bijwerkingen zijn anekdotisch van aard; 
in onderzoek worden nauwelijks bijwerkingen vermeld (Groeneveld, et al., 2005). Bij gezonde mensen die 
creatine gebruiken zijn geen negatieve effecten op de nier- of leverfunctie gevonden (Wardenaar, et al., 2014). 
 
L-Leucine 
Leucine is onderdeel van de BCAA’s (Branched Chain Amino Acids, zie verder ‘BCAA’. Leucine is het meest potent 
van deze drie aminozuren als het gaat om het stimuleren van de spiereiwitsynthese (Churchward-Venne, et al., 
2014). Het zit van nature in vlees, gevogelte, peulvruchten, volle granen, bruine rijst en zuivelproducten zoals kaas 
en melkwei. Leucine heeft een spiereiwitsynthese verhogend effect bij een inname van 1 tot 5 gram leucine 
tijdens een maaltijd die eiwitten bevat. Hiermee is dit supplement interessant voor sporters die spiermassa willen 
opbouwen, verlies van spiermassa willen voorkomen of spierherstel willen optimaliseren, maar (enkele) 
maaltijden met een suboptimale hoeveelheid eiwitten nuttigen. Het bijvoorbeeld nuttigen van leucine bij een 
vegetarische of veganistische maaltijd, die doorgaans (veel) minder/geen leucine bevat in vergelijking met 
dierlijke eiwitbronnen, kan zo toch een spiereiwitsynthese verhogend effect veroorzaken. Of de door de suppletie 
verhoogde spiereiwitsynthese daadwerkelijk resulteert in meer spiermassa is echter de vraag (Morton, McGlory, 
& Phillips, 2015). Dat zal afhangen van de totale hoeveelheid eiwitten (in de vorm van essentiële aminozuren) die 
genuttigd worden; spiermassa kan immers alleen toenemen als er voldoende bouwstoffen worden 
geconsumeerd. 
 
Natriumbicarbonaat 
Natriumbicarbonaat (NaHCO3) is een lichaamseigen stof dat door de nieren wordt geproduceerd. Suppletie met 
natriumbicarbonaat zorgt ervoor dat een intensieve inspanning langer volgehouden kan worden.  Het werkt als 
een buffer door de zuurtegraad van het bloed te verlagen (door waterstofionen, H+, te neutraliseren), waardoor 
de zuurtegraad binnen de spier langer in balans blijft (Hadzic, Exstein, & Schugardt, 2019).  
Uit een aantal onderzoeken bij goedgetrainde atleten kwam naar voren dat natriumbicarbonaat een prestatie 
bevorderend effect had bij korte (1-10 min) of lange (30-60 min) inspanningen met verschillende fasen van hoge 
intensiteit. Dit zou betekenen dat dit supplement interessant kan zijn voor teamsporters en duursporters, zolang 
de inspanning (met tussenpozen) intensief is en de duur van de genoemde periodes heeft. De literatuur is echter 
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niet eenduidig over de werkzaamheid van natriumbicarbonaat omdat verschillende onderzoeken wisselende 
resultaten laten zien (Rothschild & Bishop, 2019). Toch heerst binnen de sportdiëtetiek de consensus dat het 
prestatie bevorderend kan werken bij kortdurende activiteiten met een (sub)maximale intensiteit (1-7 minuten in 
duur) en bij langdurige (30-60 minuten) intensieve duurinspanningen met een intervalkarakter (Wardenaar, et al., 
2014). Het is dus een kwestie van uitproberen of het werkt, en zo ja, welke doses en toedieningsmomenten de 
beste resultaten geven bij elke individuele sporter. Enige voorzichtigheid is geboden: een enkele dosis 
natriumbicarbonaat overstijgt al ruim de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid natrium. Hierdoor is dit supplement 
niet geschikt voor sporters met een hoge bloeddruk. 
  Natriumbicarbonaat is hetzelfde als het bakpoeder dat in toko’s en supermarkten te vinden is. Het 
innemen van los bakpoeder is echter geen goed idee, omdat het na contact met maagzuur wordt omgezet in 
onder meer koolstofdioxide, wat maag- en darmklachten kan opleveren (Peart , Siegler, & Vince, 2012). Het 
natriumbicarbonaat bereikt op deze manier niet de bloedbaan en mist zijn werking. Omhulde tabletten die niet 
aangetast worden door maagzuur zijn een effectievere toedieningsmethode. Voor sporters die maag- en 
darmklachten ondervinden is een opbouwprotocol mogelijk een uitkomst. 
 
Nitraat 
Nitraat (NO3-), vooral bekend in de vorm van bietensap, zorgt ervoor dat het lichaam minder zuurstof nodig heeft 
om dezelfde inspanning vol te houden, en dat er een grotere prestatie geleverd kan worden met dezelfde 
hoeveelheid zuurstof (Domínguez, et al., 2017). Het precieze mechanisme achter de effectiviteit van nitraat is nog 
niet bekend, maar het zorgt ervoor dat de mitochondriën in de spiercellen efficiënter gaan werken, waardoor de 
zuurstofopname door de spiercellen verbetert. Dit maakt dat duursporters hier profijt van kunnen hebben. Bij 
geoefende (top)sporters is het verschil in prestatie met en zonder nitraatsuppletie minder uitgesproken dan bij 
minder goed getrainde sporters. Mogelijke redenen hiervoor kunnen zijn dat goed getrainde sporters een hogere 
nitraatinname hebben vanuit hun basisvoeding, of dat ervaren sporters al tegen hun maximale prestaties aan 
zitten, terwijl een beginner nog een ruime verbeteringsmarge heeft. Er zijn echter ook onderzoeken waar geen 
gunstige invloed op de prestatie werd gevonden, dus verder onderzoek is nodig naar de meest optimale 
omstandigheden voor een positief effect (Christensen, Shirai, Ritz, & Nordsborg, 2017). 
Nitraat (NO3

-) komt van nature voor in rode bieten en groenten zoals rucola en spinazie. Door bacteriën in de 
mond wordt nitraat omgezet in nitriet (NO2

-), en vervolgens in de maag in stikstofoxide (NO). Nitraat heeft alleen 
een ergogene werking in hoge doseringen, dus een geconcentreerde vorm is dan het meest praktisch. Gebruik 
van tandpasta en mondwater voor en na het drinken van bietensap wordt afgeraden, omdat het de bacteriën 
doodt die nodig zijn voor de omzetting van nitraat in nitriet (Bondonno, et al., 2015).  
In lagere doseringen (bijvoorbeeld een portie groenten, rijk in nitraat) heeft nitraat (licht) bloeddrukverlagende 
eigenschappen, waardoor het een gunstig effect heeft op het voorkomen en behandelen van hart- en vaatziekten. 
Een te hoge dosis van nitraat kan leiden tot maag- en darmklachten. Bij sporters met een lage bloeddruk kan een 
geconcentreerde vorm van nitraat leiden tot duizeligheid.  
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Pre-workout 
Het hoofdingrediënt van veel pre-workout producten is cafeïne. Zie ‘Cafeïne’ voor meer informatie over deze stof. 
Het gebruik van pre-workouts, waar vaak grote hoeveelheden cafeïne in zitten, moet met voorzichtigheid 
gebruikt worden. Houd je in ieder geval aan de maximale dosis die op de verpakking staat en wees je ervan 
bewust dat als je naast de pre-workout ook andere cafeïne houdende producten gebruikt (zoals koffie), je last 
kunt krijgen van ongewenste bijeffecten (Jagim, Camic, & Harty, 2019). 
 
Taurine 
Uit een meta-analyse uit 2018 kwam naar voren dat orale suppletie van taurine het uithoudingsvermogen kan 
verbeteren; zowel langdurig gebruik als een enkele dosis liet verbeteringen zien. Taurine heeft vele taken in het 
menselijk lichaam. Zo heeft het bijvoorbeeld een anti-oxidatieve werking, zorgt het voor een goede functie van 
spieren en zenuwweefsel en heeft het een rol in osmoregulatie (Waldron, Patterson, Tallent, & Jeffries, 2018). 
Taurine wordt gezien als een semi-essentieel aminozuur dat in het menselijk lichaam te vinden is in de hartspier 
en skeletspieren (Chapman, Suleinan, & Earm, 1993) (Waldron, Patterson, Tallent, & Jeffries, 2018). Officieel is 
het geen aminozuur en wordt het niet ingebouwd in de eiwitten van het lichaam (Stapleton, Charles, Redmond, & 
Bouchier-Hayes, 1997). Natuurlijke bronnen van taurine zijn dierlijke producten zoals vlees en zeevruchten. 
Daarnaast is het vaak te vinden in hedendaagse energydranken.    
 
 
3. Doping 
 
Onder doping wordt verstaan: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap 
(WADA).” De World Anti-Doping Agency (WADA) is opgericht met als doel: het vaststellen van eenduidig beleid en 
concrete regels die gelden binnen sportorganisaties en overheden over de hele wereld (World Anti-Doping 
Agency, 2021a). Op hun website is de jaarlijks geüpdatete Prohibited List te vinden, met daarop verboden stoffen 
en methoden in de volgende 3 categorieën:  
1. stoffen en methoden die binnen en buiten wedstrijdverband verboden zijn (denk bijvoorbeeld aan androgene 
anabole steroïden, groeibevorderaars en bijwerkingsbestrijders), 
2. stoffen die binnen wedstrijdverband verboden zijn (zoals stimulantia en verdovende middelen), en  
3. stoffen die verboden zijn bij bepaalde sporten (o.a. alcohol bij bijvoorbeeld boogschieten en bètablokkers bij 
bijvoorbeeld skiën) (World Anti-Doping Agency, 2021b). 
De in de lijst opgenomen stoffen en methoden kunnen een prestatie bevorderend effect hebben, maar brengen 
in veel gevallen ernstige risico’s voor de gezondheid met zich mee (World Anti-Doping Agency, 2021a). 
 
Sportsupplementen in wedstrijd- en topsport   
Sportsupplementen (en hun ingrediënten) die niet op de lijst met verboden stoffen van de WADA staan lijken 
veilig, maar kunnen met dopinggeduide stoffen besmet zijn (er zijn sporen van dopinggeduide stoffen in het 
supplement terecht gekomen tijdens het productieproces). Dit is in het bijzonder van belang voor 
wedstrijdsporters die te maken hebben met (mogelijke) dopingcontroles. In reactie op het risico voor topsporters 
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is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet (Doping Autoriteit, 
2021a). Iedereen die wil weten of een specifiek supplement van een bepaald merk veilig is (niet besmet met een 
dopinggeduide stof), kan op de website zoeken op product, soort, merk of batchnummer (Doping Autoriteit, 
2021b). Dit vermindert de kans op een positieve drugstest voor de gebruiker van een bepaald supplement. 
 
4. Anti-doping beleid 
Een trainingsschema en periodiseringsstrategie die beide afgestemd zijn op het doel van de sporter, een optimaal 
voedingspatroon en de juiste balans tussen inspanning en herstel zijn de basis voor het behalen van je 
persoonlijke sportdoel(en). Het RSC is van mening dat je met wilskracht, doorzettingsvermogen en geloof in eigen 
kunnen heel goed je persoonlijke sportdoel(en) kunt verwezenlijken, zonder gebruik van doping. 
 
5. Links en apps 
 Zie de website www.eigenkracht.nl voor meer informatie over (sport)supplementen en doping. 
 Op de website van de Doping Autoriteit is de Nederlandse vertaling van de meest recente WADA Prohibited 

List (dopinglijst) te vinden: www.dopingautoriteit.nl/juridisch/dopinglijst/wada-dopinglijst  
 De NZVT-database is te raadplegen via: www.dopingautoriteit.nl/nzvt 
 De dopingwaaier app en supplementenwijzer app zijn ontwikkeld om snel en gemakkelijk te kunnen 

controleren of een geneesmiddel of voedingssupplement onderzocht is op de aanwezigheid van doping. De 
applicaties geven ook informatie over of specifieke werkzame stoffen wel of niet verboden zijn. 
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