
 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidsadviezen voor sporters 
Hoe kun je jezelf wapenen tegen de warmte? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze handleiding is een realisatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid in 
samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse 
Logo’s. Met dank aan Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen.  
Opmerkingen en suggesties zijn welkom.  
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Gezondheidsadviezen voor 
sporters – Hoe kun je jezelf 
wapenen tegen de warmte? 
 

Om op een veilige manier te sporten en optimaal te presteren op warme dagen 

kun je als sporter zowel voor, tijdens als na de inspanning heel wat maatregelen 

treffen. Hieronder vind je een aantal adviezen om op warme dagen goed 

voorbereid aan het sportevenement te kunnen deelnemen. 

 

 

De dagen voor de inspanning: bereid je voor 
 

• Volg de weersvoorspellingen 
 

o Hou de communicatie van het sportevenement in de gaten en informeer 

je over de weersvoorspellingen en ozonconcentraties.  

o Pas trainingsschema’s aan op dagen met verhoogde ozonconcentraties: 

de longcapaciteit daalt aanzienlijk en je kunt irritatie krijgen. Train 

bijvoorbeeld op uren met de laagste ozonconcentratie (bv. in de 

ochtend), lever je inspanningen met een lagere intensiteit en tijdsduur, 

en verplaats je trainingsdagen naar koelere dagen.    

 

 

 



 

• Bouw een vochtreserve op 
 
o Je kunt een vochtreserve opbouwen door op de dagen voorafgaand aan 

een warmteperiode meer dan gewoonlijk te drinken. Je lichaam heeft 
dagelijks minstens 1,5 liter water nodig in rust op gewone dagen.  

o Drink regelmatig, ook als je nog geen dorst hebt. Controleer aan de hand 
van je urinekleur of je gedurende de dag voldoende drinkt. Hoe lichter 
van kleur, hoe beter. Kleurt je urine donker of plas je minder dan 
gewoonlijk? Dan drink je te weinig.  

o Hou je lichaamsgewicht in de gaten. Weeg jezelf op een ogenblik dat je 

goed gehydrateerd bent en gebruik dat gewicht als referentie voor de 

volgende dagen. Zo weet je of je lichaam voldoende gehydrateerd blijft. 

o Vermijd alcohol. Je lichaam verliest sneller vocht als je alcohol drinkt. 
Wees voorzichtig met gesuikerde dranken. Gesuikerde dranken neem je 
minder snel op.  
 

 
 

 



 

• Leer je eigen lichaam kennen 
 

o Breng in kaart hoe je lichaam op warmte reageert. Door tijdens 

trainingen ervaring op te doen bij matige hitte, leer je herkennen hoe 

jouw lichaam reageert. Op basis daarvan bepaal je een strategie hoe je 

het best met die warme dagen kunt omgaan qua vochtinname, het 

bijhouden van de vochtbalans of het dragen van aangepaste kleding. 

o Als je vooraf inzicht krijgt in je vochtbehoefte en vochtbalans tijdens 

trainingen, kun je daar tijdens een sportprestatie onder warme 

weersomstandigheden beter op anticiperen en uitdroging voorkomen. 

Stel je persoonlijke drinkschema op. 

o Wil je weten of een (sport)medisch onderzoek voor jou raadzaam is? 

Zowel recreatieve als competitieve sporters kunnen vooraf een 

sportmedische vragenlijst of de PAR-Q-vragenlijst invullen om te 

bepalen of een (sport)medisch onderzoek wenselijk is. Een onderzoek 

door een sportarts kan bovendien onderliggende of ongemerkte 

problemen met je gezondheid blootleggen. Een sportarts kan je ook 

adviseren hoe je veilig kunt sporten en trainen. 

o Informeer je over het gebruik van medicatie tijdens het sporten. 

Sommige medicatie heeft een negatieve invloed op sporten in warme 

omstandigheden. 

o Leer je conditie en je fysieke mogelijkheden inschatten. Wie regelmatig 

traint, kent zijn limieten beter. 

 

 

• Oefen, train en experimenteer 
 

o Regelmatige fysieke inspanning en een rustig opgebouwde training 

versnellen je aanpassing aan warmte. Rustig de training opbouwen kun 

je het best steeds op basis van het FITT-principe doen: frequentie, 

intensiteit, tijdsduur en type training.  

TIP 

Hoeveel water moet je drinken tijdens een inspanning? Monitor je 

vochtbalans  

Je vochtbehoefte kun je zelf inschatten door je voor en na een 

sportactiviteit te wegen. Iedere verloren kilogram is het equivalent van 

één liter zweet. Voeg daarbij de hoeveelheid drank die je gedronken hebt 

en je kent je totale vochtverlies. Zo kun je min of meer een 

gepersonaliseerd drinkschema opstellen.  

Je kunt ook op een eenvoudige manier testen of je vochtbalans nog goed 

is. Is je urine tijdens een toiletbezoek donker van kleur? Dan heb je te 

weinig gedronken en moet je het vochtverlies compenseren door meer te 

drinken.  Meer tips vind je hier.  

https://www.sportkeuring.be/
https://www.fysiotherapiewetenschap.com/bestanden/38.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/training/abc-van-trainen/trainingsgids-voor-duursporters/trainingsprincipes
https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/voeding/drinken/


 

o Je kunt ook de hartslag als indicatie gebruiken. Het is aangeraden om 

door een gekwalificeerde persoon je bovengrens te laten bepalen en die 

grens nooit te overschrijden. Als je je bovengrens kent, kun je eenvoudig 

je tempo daarop aanpassen. In warme weersomstandigheden zal de 

hartfrequentie door het vochtverlies sneller stijgen waardoor je sneller 

‘in het rood gaat’. Je zult dan je (tijds)doelstellingen en tempo met 5 à 

10 procent moeten verlagen. Ben je ouder dan 45 jaar, minder fit of loop 

je medische risico’s (bv. diabetes of cardiovasculaire aandoeningen)? 

Raadpleeg dan vooraf de huisarts. 

o Je kunt leren om regelmatig water en andere dorstlessers te drinken 

voor, tijdens en na de inspanning en zodoende je vochtgehalte op peil 

te houden. Probeer zoveel water te drinken dat je niet meer dan 1 à 

2 procent van je lichaamsgewicht verliest.  

o Maak er een gewoonte van om dit ook tijdens trainingen in te oefenen. 

Hoe drink je het best tijdens een sportprestatie? Op welke manier neem 

je drinken mee tijdens het sporten? Leer gelijkmatig te drinken op 

verschillende momenten.  

o Experimenteer met de smaak en samenstelling van je drank. 

Sportdranken zijn nuttig tijdens de inspanning wanneer je minstens één 

uur intensief sport. Tijdens minder lange en matig intense 

sportprestaties is water voldoende.  

 
• Acclimatiseer of acclimeer 

 

o Als het weer plots omslaat of als je naar een warm land afreist om deel 

te nemen aan een sportevenement of wedstrijd, probeer dan je lichaam 

geleidelijk te acclimatiseren of acclimeren.   

o Om goed te presteren en vooral medisch verantwoord te sporten in een 

warme en vochtige omgeving, kun je je adaptatievermogen aan warmte 

vergroten door te trainen in warme omstandigheden.i Je aanpassen aan 

hitte kan op twee manieren gebeurenii: 

▪ acclimatie: aanpassing aan warmte voorafgaand aan warme 

dagen via kunstmatige middelen 

▪ acclimatisatie: aanpassing aan warmte door te trainen in 

(warme) buitentemperaturen, waardoor het lichaam steeds 

beter gewend raakt aan de hitte 

o Al na één week is er verandering merkbaar. Na twee weken raakt het 

lichaam aangepast aan warmte en verbeteren de fysieke prestaties in 

warme omstandigheden. Dat komt doordat de zweetproductie 

toeneemt, waardoor het lichaam beter in staat is om af te koelen.iii Het 

opgebouwde aanpassingsvermogen blijft gedurende een aantal weken 

aanwezig. Het heeft dus een soort geheugen.  

o Acclimatisatie is niet sportspecifiek. Het maakt niet uit welke vorm van 

training je doet (fietsen, lopen …). De intensiteit van deze trainingen 

blijft licht tot matig en kort van duur. 

o Wanneer de grenzen van het aanpassingsvermogen bereikt zijn – en die 

zijn voor ieder individueel verschillend – is het verstandig om fysieke 

inspanning te beperken om oververhitting tegen te gaan.  

https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/voeding/drinken/
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/licht-intensief-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/matig-intensief-bewegen


 

o Onderzoek heeft aangetoond dat ook passieve acclimatie werkt. 

Sporters die na een training een warm bad van 40°C namen, 

verbeterden hun prestaties in warmte.iv 

 

 

 

Net voor de inspanning 
 

• Prehydratatie 
 

o Begin goed gehydrateerd aan je sportinspanning. Drink in het laatste uur 

voor de start 200 tot 600 milliliter dorstlesser met voldoende zouten om 

ook het zoutverlies aan te vullen. 

o Zorg dat je ook voldoende drinkwater bij je hebt voor onderweg naar 

het sportevenement of als je in de wachtrij moet aanschuiven. 

 

• Warming-up en precooling 
 

o Pas je opwarming aan de warme omstandigheden aan. Verminder de 

duur en intensiteit van de opwarming.  

o Precooling is een techniek die ervoor zorgt dat je spieren opwarmen 

maar je lichaamstemperatuur laag blijft. Dat kan door je hoofd en borst 

met natte, ijsgekoelde handdoeken of een koelvest te verkoelen zodat 

je tijdens de inspanning minder snel opwarmt. vi   

o Blijf voorafgaand aan de inspanning zo veel mogelijk in de schaduw. 

 

Tijdens de inspanning 
 

• Drink voldoende water of andere dorstlessers 
 

o Tijdens één uur lichaamsbeweging verliest de gemiddelde persoon 
ongeveer één liter vocht. In warme, vochtige omstandigheden kan dat 
het dubbele bedragen. 

o Start zo snel mogelijk met drinken zodra je gestart bent met sporten.  
o Neem tijd om te drinken tijdens het sporten. Meestal win je die tijd 

daarna wel terug. 

TIP 

Bouw blootstelling aan warmte en intensiteit van training altijd 

geleidelijk op.v Een vast effectief acclimatisatieprogramma bestaat helaas 

niet. Hou je vochtinname en vochtbalans bij en welke kleding het meest 

aangepast is op dat moment. Probeer verschillende strategieën uit tijdens 

trainingen of wedstrijden in warme weersomstandigheden. 



 

o Drink regelmatig kleinere hoeveelheden. Het is beter om kleine beetjes 
te drinken dan alles in één keer. 

o Drink tijdens het sporten minstens 0,5 tot 0,8 liter per uur. 
o Bij inspanningen langer dan één uur zijn sportdranken nuttig. Langdurig 

sporten vereist een strak drinkschema om het vochtverlies te beperken 
tot maximaal 1 procent van het lichaamsgewicht.vii 

o Wissel water af met dorstlessers (isotone sportdranken). Drink je alleen 
water, dan verdwijnt het dorstgevoel snel en loop je het risico dat je te 
weinig drinkt. De vochtinname is hoger als dranken koel gedronken 
worden, een smaakje en natrium bevatten. Met isotone dranken hou je 
je energievoorraad en je zout- en mineralengehalte op peil. De inname 
van de combinatie koolhydraten, natrium en vocht kan voordeel 
opleveren vanaf één uur intensief sporten. viii  Energiedranken of 
gesuikerde dranken remmen de vochtopname en zijn een minder goede 
keuze. 

o Te weinig vochtinname kan leiden tot dikker bloed en verandering van 
de zoutconcentraties in het bloed, waardoor er ernstige 
hartritmestoornissen kunnen optreden.  

o Let ook op voor overmatig water drinken. In zeldzame gevallen kan dat 
leiden tot watervergiftiging (hyponatriëmie) door verdunning van het 
bloed en verlies van zoutgehalte. Wordt het natriumgehalte in het bloed 
te laag? Dan kan dat leiden tot misselijkheid, braken en hoofdpijn, maar 
ook tot verwardheid, verminderde reflexen en – heel uitzonderlijk – 
zelfs tot stuipen en coma.  
 

 

• Pas je tempo aan 
 
o Pas je sportieve prestaties aan de warme omstandigheden aan: verlaag 

je sportieve ambities als het warm is, ook als je goed getraind bent. Laat 

je lichaam langzaam wennen aan de warmte. Verlaag je mate van 

beweging van hoog intensief, naar matig intensief. Je kunt je hartslag als 

indicatie gebruiken. 

Een algemene drinkrichtlijn bestaat niet  

Uit resultaten van een Nederlands meerjarig onderzoek (2007-2010) 

bleek dat de vochtinname bij wandelaars tijdens het wandelen sterk 

verschilt: van 0,3 liter tot 12 liter. Sommige wandelaars hadden voldoende 

aan 2 liter vocht per dag, terwijl andere meer dan 10 liter moesten drinken 

om hun vochtbalans op peil te houden.   

Het is moeilijk om een algemeen advies over de juiste hoeveelheid 

vochtinname te geven. Bovendien is die hoeveelheid afhankelijk van je 

aanleg tot zweten, de fysieke intensiteit van de sportactiviteit, de 

sportomgeving, je gewicht en je leeftijd. Wil je toch graag een algemene 

indicatie per type sport? Bekijk dan samen met je trainer, sportclub of 

sportfederatie bijvoorbeeld de algemene drankrichtlijnen per sporttype 

van Sporta-federatie vzw. 

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/hoog-intensief-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/hoog-intensief-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/matig-intensief-bewegen
http://www.sportafederatie.be/sites/default/files/downloads/nieuwsdownloads/Sporttip11.pdf


 

o Begin niet te overmoedig maar bouw rustig op en temporiseer tijdig. 

Uiteindelijk kan dat je juist winst opleveren. Bij een training kun je dat 

het best steeds op basis van het FITT principe doen: frequentie, 

intensiteit, tijdsduur en type training. 

o Ken je eigen grenzen en stop als je lichaam het laat afweten. Forceer 

jezelf niet onder groepsdruk om koste wat het kost die ene sportieve 

prestatie of de eindstreep te halen. Je kunt altijd trainen voor de 

volgende editie.  

• Herken symptomen van hittegerelateerde aandoeningen 
 

o Voel je je niet lekker tijdens het sporten? Drink meteen water, zoek een 
koele plek en rust.  

o Een van de eerste symptomen van hitte-uitputting of hitteslag is het 
achteruitgaan van de coördinatie. Dat kan zich uiten in onder andere 
duizeligheid, slingerend gaan lopen of je verstappen, overmatig zweten, 
misselijkheid, hoofdpijn, verwardheid, braken. In ernstige gevallen kan 
bewustzijnsverlies optreden.  

o Merk je die eerste symptomen bij jezelf op? Stop dan meteen met 
sporten om ernstige problemen te voorkomen.  

o Vraag omstanders om hulp of zoek hulp bij een Rode Kruis-hulppost.  
 

• Draag zorg voor elkaar 
 

o Hou elkaar in het oog tijdens het sporten. Reageert iemand abnormaal 
(braken, overvloedig zweten, kortademigheid, verwardheid, 
bewustzijnsverlies, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag) op 
de warmte? Overtuig de sporter dan om meteen te stoppen en volg 
deze stappen: 

▪ Waarschuw onmiddellijk de spoeddiensten of laat iemand de 
spoeddiensten bellen (112).  

▪ Koel de persoon zo goed mogelijk af (bv. via coldpacks in de 
nek, oksels en liezen). 

▪ Pas eerste hulp toe als dat nodig is. 
o Neem een gsm mee indien mogelijk zodat je bij moeilijkheden om hulp 

kunt bellen. 
o Download de EHBO-app van het Rode Kruis (Nederland). Daarin wordt 

uitgelegd hoe je anderen kunt helpen mocht dat nodig zijn.  
 

• Bescherm jezelf tegen de zon 
 
o Zorg dat je voldoende beschermd bent tegen de zon. Kies een 

zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor en die uv A- en uv B-
straling tegenhoudt.  

o Draag je zorg voor kinderen? Gebruik altijd zonnecrème aangepast voor 
kinderen en een zonnehoedje. 

o Breng een aantal keren per dag zonnecrème aan, op alle plaatsen waar 
er zon komt. Breng niet te veel zonnecrème aan op het voorhoofd. Door 
overvloedig zweten kan dat de ogen irriteren. 
 
 

• Draag gepaste kleding 
 

https://cjsm.be/gezondsporten/themas/training/abc-van-trainen/trainingsgids-voor-duursporters/trainingsprincipes
http://warmedagen.be/gezondheidseffecten
http://www.rodekruis.nl/eerste-hulp/ehbo-app


 

o Draag aangepaste sportkledij: licht, loszittend, ventilerend en 
lichtgekleurd. Gebruik ‘ademende’ kleding die warmte en zweet snel 
afvoert. Hoewel katoenen kleding comfortabel is, absorbeert het zweet, 
waardoor het nat en zwaar wordt.  

o Draag een hoofddeksel én een zonnebril.  
 

• Zorg voor afkoeling 
 

o Probeer zo veel mogelijk afkoeling te zoeken: bevochtig je kleding, 

gezicht en haar met water. 

o Maak gebruik van alle koelmogelijkheden die de organisator voorzien 

heeft, bijvoorbeeld een watergordijn, sponzen bij waterposten ... 

o Kies indien mogelijk een koeler moment van de dag om te sporten. Hou 

rekening met het aankomstuur bij langdurig sporten. Wie in de ochtend 

vertrekt, komt aan op het warmste moment van de dag. 

o Sport in de schaduw of langs het water, tegen de wind in … 

o Kies indien mogelijk de juiste ondergrond: sporten op beton is warmer 

dan op bosgrond of gras.  

 

 

 

Na de inspanning 
 

• Rehydrateer 

o Herstel na de sportinspanning zo snel mogelijk de vochtbalans in je 
lichaam. Dat kan door anderhalve maal het volume van het verloren 
lichaamsgewicht te drinken binnen vier tot zes uur na de inspanning.ix 

o Drink geen alcohol na het sporten. Door alcohol gaan de nieren meer 
urine afscheiden.  
 



 

• Zoek verkoeling 
 
o Ga zo snel mogelijk uit de zon, zoek schaduw of een gekoelde ruimte op.  
o Neem een frisse douche.  
o Trek droge kleding aan.  

 
 

 
 

• Aftercooling 
 
o Wie na de inspanning aftercooling toepast, kan op korte termijn zijn 

spieren sneller herstellen. De belaste spieren worden in koel water van 

10 tot 15°C ondergedompeld.  

o Het wordt afgeraden om langdurig achtereen (weken tot maanden) 

aftercooling toe te passen, omdat het de kans op 

overbelastingsblessures doet toenemen.x 

o Let op voor onderkoeling, hyperventilatie of allergische reactie. 
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