
  
Progressieve melkzuuropstapeling blijft de 

grootste beperkende factor voor het 

volhouden van een hoog intensieve 

inspanning. Toenemende verzuring vreet 

onvermijdbaar aan het prestatievermogen. 

Daarnaast dient melkzuur geëlimineerd te 

worden alvorens een goede spierrecuperatie 

na het sporten kan plaatsvinden.  

De sportwetenschap heeft de laatste decennia 

belangrijke vorderingen gemaakt en heeft de 

mechanismen die ons lichaam in staat stellen 

spierverzuring af te remmen en te elimineren 

opgehelderd. Dit leidde tot de ontwikkeling 

van een aantal doeltreffende en volstrekt 

legale sport supplementen die prestatie- en 

recuperatievermogen drastisch kunnen 

verhogen dankzij het opbouwen van de 

lichaamseigen buffers tegen verzuring. In wat 

volgt een overzicht. 

 

Lichaamseigen buffersystemen 

De afsplitsing van protonen (positief geladen 

waterstofionen) van het gevormde melkzuur 

zorgt voor progressieve daling van de 

zuurtegraad (pH). Bij deze pH daling verliest 

de spier al snel contractiliteit en kracht 

waardoor niet langer aan dezelfde intensiteit 

kan gesport worden. Doordat de 

trainingsintensiteit beperkt is, wordt de 

maximale belasting van de spieren, en 

bijgevolg de toename aan spiermassa en 

kracht, teruggedrongen. 

Het lichaam slaagt er echter in bij 

toenemende melkzuurproductie de 

zuurtegraad aanvankelijk onder controle te 

houden. Daarvoor heeft het 2 systemen: het 

intracellulaire carnosine systeem en het 

extracellulaire bicarbonaten systeem. Inname 

van beta-alanine kan de intracellulaire buffer 

in de spier uitbouwen. Citraten worden goed 

verdragen bij orale inname en laten de 

bicarbonaat concentratie in het bloed stijgen. 

 

  

Het intracellulair buffersysteem: Carnosine voorraden 

in het spierweefsel kunnen aanvankelijk de verzuring 

afremmen door het gevormde melkzuur te 

neutraliseren. Carnosine wordt gevormd uit histidine en 

beta-alanine, waarbij de aanwezigheid van deze laatste 

de beperkende factor is. 

 

VERZURING 

>> Hoe kunnen sport supplementen verzuring elimineren? 
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Beta-alanine en het intracellulaire 

buffersysteem 

Carnosine in de spier 

Ter hoogte van de spier kan een carnosine 

voorraad aangesproken worden die protonen 

neutraliseert. Dit laat sporters toe langer op 

niveau te blijven presteren, zonder te 

verzuren. De carnosine voorraad is echter 

beperkt, waardoor na verloop van tijd 

verzuring niet meer geneutraliseerd wordt. 

Kracht en uithoudingsvermogen dalen dan 

snel. 

Een opmerkelijke observatie leidde 

wetenschappers ertoe de mogelijke 

uitbreidbaarheid van de carnosine 

concentraties te onderzoeken. Zij zagen dat 

dieren die veel melkzuur produceren tijdens 

hun dagelijks functioneren de hoogste 

concentraties carnosine in de spier hebben. Zo 

is het carnosine gehalte in de spier van 

typische ‘loopdieren’ zoals paarden en 

jachthonden ongeveer vijfmaal hoger dan bij 

de mens. Een extreem voorbeeld is de 

dwergvinvis: de carnosine concentraties in de 

spieren van deze walvis liggen twintigmaal 

hoger dan bij de mens! Dit is niet zo 

verwonderlijk: het laat de dwergvinvis toe in 

zuurstofarm milieu energie te produceren 

zonder te verzuren, en dus kan hij zeer lang 

onder water blijven. Een voorbeeld van een 

dier met opvallend lage carnosine 

concentraties is de gans. Deze watervogel 

levert vooral laag intensieve 

duurinspanningen (lange afstandsvluchten) en 

vormt dus minder melkzuur. 

 

“4 tot 10 weken dagelijkse inname van 4 tot 6 gram beta-alanine doet 

carnosine concentraties in de spier 60 - 80% stijgen” 

 

Beta-alanine als beperkende factor 

De carnosine buffers uitbreiden kan door een 

hoge inname van beta-alanine uit de voeding. 

Carnosine is immers opgebouwd uit histidine 

en beta-alanine, en het is deze laatste die de 

beperkende factor is voor carnosine 

productie. Histidine is in overmaat aanwezig in 

het lichaam, beta-alanine moet uit de voeding 

komen. Kip en vis zijn goede bronnen van 

beta-alanine. Een vegetarisch dieet 

daarentegen, is beta-alanine vrij. Men meet 

dan ook duidelijk lagere carnosine 

concentraties in de spieren van vegetariërs 

dan bij vleeseters.  

Een normaal dieet bevat gemiddeld 0,4 gram 

beta-alanine per dag, dit is echter te weinig 

om de spiercarnosine concentraties te doen 

stijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 4 tot 

10 weken dagelijkse inname van 4 tot 6 gram 

beta-alanine de carnosine concentraties in de 

spier 60 - 80% kan doen stijgen. Eén kg kip 

levert 2,5 gram beta-alanine. Om de nadelige 

gevolgen van te grote vleesconsumptie te 

vermijden, dienen dergelijke dosissen 

ingenomen te worden onder de vorm van 

supplementen. Beta-alanine suppletie breidt 

de carnosine concentraties in de spier uit, 

waardoor kracht en uithoudingsvermogen 

tijdens het sporten langer behouden blijven. 

Beta-alanine tabletten die hun inhoud 

geleidelijk vrijstellen verdienen de voorkeur, 

omdat hoge plasmaconcentraties beta-alanine 

paresthesie (tintelingen op de huid)  kunnen 

veroorzaken. 



In tegenstelling tot bijvoorbeeld creatine 

wordt de carnosine voorraad in de spier vrij 

traag uitgebouwd. Sporters dienen enkele 

weken hoge doses beta-alanine te nemen 

alvorens zij effecten zullen merken. Het 

voordeel daarvan is dat deze concentraties 

ook langer behouden blijven na stopzetting 

van suppletie. Het carnosinegehalte van de 

spier kan meer dan 9 weken verhoogd blijven 

na een suppletieperiode van een vijftal weken. 

 

 

Procentuele stijging in spier carnosine concentraties na 

4 weken beta-alanine of carnosine suppletie: 

Gedurende 4 weken dagelijks beta-alanine innemen 

breidt de carnosine buffers in de spier uit. Dit maakt de 

spier beter bestand tegen verzuring. Beta-alanine 

inname is efficiënter dan carnosine inname, gezien 

beta-alanine de beperkende factor is voor carnosine 

productie. 

 

Citraten en het extracellulair buffersysteem 

 

Bicarbonaten in het bloed 

Melkzuurproductie in de spier zorgt voor 

lekkage naar het bloed toe. Toenemende 

verzuring van het bloed remt de verdere 

efflux van protonen uit de spier. Deze 

verzuring werkt ook ontstekingen in de hand, 

leidend tot spierpijnen en blessures. 

Bicarbonaten in het bloed kunnen verzuring 

elimineren. Op die manier kan meer melkzuur 

afgevoerd worden tijdens het sporten en 

recupereert het lichaam sneller na het 

sporten. De lichaamseigen 

bicarbonaatconcentraties in het bloed zijn 

echter beperkt en al snel opgebruikt. 

 

 

Het extracellulair buffersysteem: opgestapeld melkzuur 

ontsnapt vanuit het spierweefsel naar de bloedbaan. 

Circulerende bicarbonaten en citraten kunnen de 

verzuring van het bloed neutraliseren. 

 

Citraten ter eliminatie van bloedverzuring 

Inname van bicarbonaten doet de 

bicarbonaatconcentraties in het bloed snel, 

maar tijdelijk, stijgen. Op die manier vergroot 

het zuurneutraliserend vermogen van het 

bloed wat prestatie- en recuperatievermogen 

vergroot. Eén probleem in deze strategie: het 

risico op darmproblemen (diarree, maagpijn) 

door hoge orale bicarbonaatinname bestaat.  

Om dit te omzeilen worden tegenwoordig 

citraten gebruikt. Deze citraten werken op 

dezelfde manier als bicarbonaten, zonder 

bijwerkingen te veroorzaken. Terwijl 

bicarbonaat molecules slechts 1 negatief ion 

(anion) bevatten, bezit de citraat molecule er 

drie. Daarom kunnen citraten driemaal meer 

protonen opnemen en dus meer zuur 

neutraliseren. 

Citraten kunnen ingezet worden vlak voor 

prestaties, om snel beter bestand te zijn tegen 

verzuring, maar ook na het sporten, om 

melkzuur snel te elimineren en zo recuperatie 

te vergemakkelijken. 
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Ontstekingsreacties na intensieve 

sportbeoefening 

Een belangrijke biochemische reacties op 

sportbeoefening en verzuring van het 

intracellulaire milieu is ontsteking. Intensief 

sporten schakelt inflammatie reacties aan. 

Men meet dan ook vaak verhoogde  CK 

waarden, verhoogd hs-CRP en verhoogde 

concentraties aan proinflammatoire 

interleukines zoals IL-6 en IL-10 in het 

bloedplasma van sporters. Typische merkers 

voor inflammatie kunnen tot een week na de 

prestatie nog steeds verhoogd zijn, en wijzen 

op onvolledige spierrecuperatie. Excessieve 

ontstekingsreacties, vaak aanwezig bij 

overtraining of plotse verhoging van de 

trainingsintensiteit, gaat gepaard met pijn en 

zwelling en resulteert vaak in spierblessures. 

Een aantal natuurlijke middelen die de 

inflammatoire respons op sporten kunnen 

inperken bestaan. In de eerste plaats Curcuma 

longa, ook gekend als geelwortel. Dit geel 

Indisch kruid staat bekend voor zijn sterke 

anti-inflammatoire eigenschappen. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk 

gemaakt dat orale inname van curcuma zowel 

de stijging van CK waardes als van 

proinflammatoire interleukines na het sporten 

terugdringt. Dankzij zijn anti-inflammatoire 

werking zorgt curcuma voor een sneller 

spierherstel na het sporten. 

Een ander natuurlijk ontstekingswerend 

middel is pompoenzaadolie (Cucurbita pepo). 

Uit een vergelijkende studie bleek de 

ontstekingswerende activiteit van 

pompoenzaadolie even sterk te zijn als het 

NSAID indomethacine. Met als belangrijk 

voordeel dat het goed verdragen wordt en 

niet dezelfde cardiovasculaire en 

gastroïntestinale complicaties kan 

veroorzaken die zo typisch zijn aan NSAIDs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat 

Supplementen kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren aan het vermijden en 

elimineren van ontsteking. Beta-alanine, 

opgevat als kuur, kan de lichaamseigen 

zuurbuffers in de spieren bestendig 

uitbouwen. Citraten zijn een goede keuze om 

snel zuur te elimineren uit het bloed. Tijdens 

de inspanning bevorderen ze de uithouding, 

na de inspanning versnellen ze de recuperatie. 

In de recuperatiefase dient ook aandacht 

besteed te worden aan het inperken van 

ontstekingsreacties. Pompoenzaadolie en 

curcuma kunnen helpen deze reacties te 

onderdrukken. 

 

 

Sportvoeding bij verzuring: praktisch 

 

 In de voorbereiding 

o Beta-alanine 

4 – 10 weken 

~5 gram / dag 

 

>> Bouwt buffers in spier uit 

>> Effect blijft ~9 weken behouden 

 

 Vlak voor / na het sporten 

o Citraten 

Tot 200 mg / kg lichaamsgewicht 

 

>> Snelle zuureliminatie uit het bloed 

 

o Curcuma, pompoenzaad 

Min. 100 mg extract 

 

>> Ontstekingswerende werking 

 

 


