
Training en Herstel 

 Fysieke effecten 

 

Bernard te Boekhorst 



Effecten van training en herstel 

op het lichaam  



Training: supercompensatie - decompensatie?  



-spieren 

-immuunsysteem 

-zenuw- en hormoonstelsel (neuro-
endocrien systeem) 
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Welke lichaamsonderdelen spelen een rol? 



 -opbouw 

 

 

 

 

 -kleinste eenheden:  

 spiereiwitten: actine en 
myosine 

 

 

 

Spieren 



Spierschade? 

-hoe ziet dat eruit?? 

 

 

 

 

-kleine scheurtjes 

-vocht 

-ontstekingscellen 

 

 

 

Spierschade? 

Warhol et al,  AM J Pathology 1985 Marklund et al.  JAP 2013 



Immuunsysteem=afweersysteem 

eerste afweer=  

sli jmvliezen neus 

Maginotlinie 

Natural-kil ler cellen,  

macrofagen, aspecifiek 

kanon 

T-lymfocyten, B-lymfocyten, 

antil ichamen 

commando-eenheden,  

specifieke doelen  

uitschakelen 



Immuunsysteem=afweersysteem 

sporten: oppeppen immuunsysteem of uitputt ing  

 

door herstelwerkzaamheden in spieren/darmen enzovoorts???  



Immuunsysteem: teveel oppeppen is niet goed! 

r isico's te zware training of te weinig herstel:   

fr iendly f ire en te weinig immuuncellen voorradig om  

infect ies te bestr i jden 



Centraal Zenuwstelsel: hippocampus en amygdala 



Centraal Zenuwstelsel: teveel stress: depressie 



Centraal Zenuwstelsel: teveel stress: dysfunctioneren hippocampus 



Neuro-endocrien systeem: verbindingen tussen hersenen en 

hormonaal systeem 



Zenuwstelsel: willekeurig en onwillekeurig (autonoom) 

willekeurig zenuwstelsel  



Zenuwstelsel: willekeurig en onwillekeurig (autonoom) 



Oorzaken voor hoger stressniveau 

de inv loed van s laapdepr ivat ie  op groeihormoon 

en cor t iso l  

-stress is verhoogd bij: 

 

-hitte 

-hoogte 

-kleine glycogeenvoorraad 

-psychische stress 

-weinig slaap 

-te forse inspanning (rekening houdend met bovenstaande 
factoren en de leeftijd) 

-hersenen van kinderen ontwikkelen door tot op jong-
volwassen leeftijd waardoor het neuro-endocriene systeem 
nog niet uit ontwikkeld is! 



Monitoring herstel van training 

langere periode: 

-niveau spierpijn 

-vermoeid gevoel? 

-ochtend HF op vast moment na het opstaan 

-zin om te trainen? 

-depressief? 

-prikkelbaar? 

-concentratieverlies? 

-POMS (Profile Of Mood Scale) (5 gebieden, 32 items: 

spanning/neerslachtigheid/boosheid/vermoeidheid/kracht 

 

 

-korte termijn: was de training zwaar? 

bepalende factoren: 

-niveau spierpijn 1-2 dagen na inspanning 

-vermoeid gevoel in avond na inspanning? 

-eetlust na de inspanning 

-HF in uren na inspanning  

 

 

 



Wat kan er gebeuren er als er langdurig te weinig tijd voor herstel 

is? 

Neuro-endocrien: 

-cortisol en adrenaline niveau over de hele dag hoger 

-er dreigt uitputting van de bijnieren 

-tijdens inspanning: adrenaline stijgt onvoldoende waardoor 

HF lager is dan normaal en maximale HF niet meer bereikt 

wordt.  

-uieindelijk kan ochtendHF zelfs lager worden dan normaal 

-eetlust daalt/maagdarmkanaal raakt van streek doordat 

parasympathicusinvloed doorslaat  

 

 

 

 

Spieren: 

-ontstekingscellen zijn overactief om schade in spieren te 

herstellen 

-dit leidt tot activatie centrale zenuwstelsel zodat vermoeidheid 

en neuro-hormonale systeem het lichaam beweegt tot rust. 

-bij ontkenning van de tekenen van vermoeidheid volgen de 

trainingsprikkels elkaar te snel op of de prikkel is te fors 

waardoor de spierkwaliteit achteruit gaat 

 

 

Functional overreaching          Non-functional overreaching           Overtraining Syndroom 

(2 weken relatieve rust)             (2-3 maanden-jaar relatieve rust) 

 

 

 



Wat kun je doen om beter te herstellen? 

Wanneer extra rust dag nemen of enkele rustige trainingsdagen? 

-rust HF 3-4 dagen 5-10- slagen hoger dan normaal 

-totaal geen zin om te trainen (kan lastige parameter zijn) 

-veel spierpijn (zolang je geen fatsoenlijk wandelpatroon of traplooppatroon 

hebt hoef je niet aan trainen te denken) 

-als je nauwelijks geslapen hebt 

 

Speciale omstandigheden: 

extra rustdagen/kortere trainingen: 

-hitte 

-hoogte 

-leeftijd onder 18 jaar 

 

 

Bevordering herstel: 

-voldoende koolhydraten en eiwitten innemen (in 5-6 momenten 

gespreid over de dag) 

-denk aan vit D  

-vit C (ook niet teveel want dat zou het trainingseffect weer remmen) 

-voldoende slaap 

-zorg voor een goed core-stability programma zodat de 

spierkracht/coordinatie voldoende is om ook de langere en intensievere 

trainingen goed uit te kunnen voeren. 

-bij leeftijd onder de 16 jaar uitkijken met trainingen langer dan 1 uur en 

ook met intervalblokken langer dan 3-4 minuten 

-let op “bij trainingsweekenden/stages”: hier gaat het het vaakst mis 

 

 



Vragen? 


