
 

Sportsupplementen - Samenvatting 
Sportsupplementen zijn supplementen die een ergogene (= prestatie bevorderende)  
werking kunnen hebben, als je je basisvoeding en sport- specifieke voeding  
geoptimaliseerd hebt.  
NB: Raadpleeg een (sport)diëtist vóór je een sportsupplement wilt gaan  
gebruiken, omdat deze op de hoogte is van 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. 

 
Supplement Werking Type activiteit 

β-alanine Stelt de verzuring (lactaatvorming) in de spieren bij een 
korte intensieve inspanning uit 

Anaerobe inspanning tussen de 
60 en 240 seconden 

BCAA’s Verhoogt spiereiwitsynthese, bevordert resynthese van 
spierglycogeen, kan spierpijn verminderen 

Krachtsport 

Cafeïne (tevens een van de 
hoofdingrediënten van pre-

workouts) 

Vermindert het gevoel van vermoeidheid, verhoogt de 
vetafbraak en vermindert de glycogeenafbraak 

Duursport, teamsport (sport 
met een interval karakter) en 
krachtsport 

Creatine Verhoogt snelheid van ATP-vorming, stelt 
lactaatvorming uit, vergroot vocht binnen de cel en 
verhoogt de spiereiwitsynthese → kan daardoor de 
spieromvang en kracht vergroten 

Krachtsport  

L-Leucine Stimuleert de spiereiwitsynthese, wat kan leiden tot 
een toename in spiermassa 

Kracht-, duur- en teamsport 

Natriumbicarbonaat Korte of middellange intensieve inspanningen kunnen 
langer worden volgehouden 

Kracht- en teamsport  
(inspanningen van 1-7 minuten 
en 30-60 minuten in duur) 

Nitraat Het lichaam heeft minder zuurstof nodig om dezelfde 
inspanning vol te houden, en er kan een grotere 
prestatie geleverd worden met dezelfde hoeveelheid 
zuurstof 

Duursport  

Taurine Kan het uithoudingsvermogen verbeteren  Duursport 
 
 
Doping 
Onder doping wordt verstaan: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap 
(WADA).” Hieronder vallen stoffen zoals anabole steroïden, groeibevorderaars en bijwerkingsbestrijders, en in 



 

sommige gevallen ook stimulantia, verdovende middelen, alcohol en bètablokkers. Sportsupplementen (en hun 
ingrediënten) die niet op de lijst met verboden stoffen van de WADA staan, kunnen toch dopinggeduide stoffen 
bevatten. Wedstrijd(top)sporters die te maken kunnen hebben met dopingcontroles kunnen de lijst van de 
Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) raadplegen om te zien of een specifiek 
supplement van een bepaald merk veilig is. 
 
Het RSC is tegen het gebruik van doping. Een goed samengesteld, periodiek trainingsschema dat is afgestemd op 
het doel van de sporter, een optimaal voedingsplan en de juiste balans tussen training en herstel zijn de basis om 
je persoonlijke sportdoel(en) te bereiken. Met wilskracht, doorzettingsvermogen en geloof in je eigen 
mogelijkheden kun je heel goed je persoonlijke doelen zonder doping verwezenlijken. 
 
Meer informatie 
Zie het uitgebreide document over sportsupplementen op de website voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 


