
 
Tekenbeet

Sporten in de natuur is leuk. Toch is het niet geheel zonder gevaar. Voor wie graag buiten wilt sporten hierbij een 
aantal tips met betrekking tot teken en de ziekte van Lyme.  
 
De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Borrelia burgdorferi (Bb). De Lyme-
bacterie wordt meestal overgedragen door de beet van een geïnfecteerde teek. Teken zijn kleine parasieten die eruit 
zien als bruin-zwarte spinnetjes tussen de 1 en 3 mm groot. Ze komen vooral voor in bossen en velden van maart tot 
november. De teek hecht zich vast in de huid en zuigt zich vol met bloed. Na een dag of vijf zijn ze verzadigd en laten 
ze los. Als de teek is geïnfecteerd, dan kunnen de Lyme-bacteriën worden overgedragen naar de mens. Honden en 
katten kunnen ook de ziekte van Lyme krijgen en paarden, vee en andere dieren waarschijnlijk ook. Honden en 
katten kunnen heel makkelijk tekenbeten krijgen en deze mee naar huis nemen. Behalve voor de hond of de kat, is er 
dus ook voor u een risico om via uw huisdieren een tekenbeet te krijgen.  
 
Symptomen van de ziekte van Lyme  
Vroege symptomen:  

Een rode ring/vlek (erythema migrans, we zullen deze vanaf nu EM noemen)  
Griepachtige klachten zoals hoofdpijn, stijve nek, koorts, spierpijn en vermoeidheid.  

Later optredende symptomen  

neurologische (zenuwstelsel/hersenen)  
dermatologische (huid)  
reumatologische (spieren en gewrichten)  
cardiologische (hart)  
opthalmologische (ogen)  
psychiatrische klachten.  

Behandeling  
De ziekte van Lyme kan succesvol worden behandeld met antibiotica als dit vroeg na de besmetting gebeurt. Als u al 
langere tijd bent besmet, wordt het moeilijker om de ziekte succesvol te behandelen..  
 
Tekenbeet voorkomen en teken verwijderen  

Blijf op de paden in het bos. Zorg er voor dat u niet in aanraking komt met grassen, struiken en bomen.  
Draag goed sluitende kleding, bijvoorbeeld broekspijpen in de sokken stoppen, lange mouwen en een pet.  
Na mogelijk contact het lichaam controleren op teken. De teek kan via de benen van een persoon omhoog 
klimmen en heeft een voorkeur voor warme, vochtige plekjes. De teek nestelt zich dan ook vaak in 
huidplooien, zoals oksels, liezen, bilnaad en knieholten, of achter het oor, in de hals/nek. Maar een teek kan 
ook wel gewoon op een been, arm, of de romp, zitten.  
Controleer uw hond of kat regelmatig op teken  

Teken verwijderen  
Het is belangrijk om de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Hoe korter de teek de kans krijgt zich vol te zuigen, hoe 
kleiner de besmettingskans. Bij verwijdering binnen 24 ur is de kans op besmetting vrijwel uitgesloten.  
1. Neem een pincet waarmee de teek goed kan worden vastgepakt, zonder hem plat te drukken, bv. een epileer-of 
tekenpincet.  
2. Plaats het pincet over de teek zo dicht mogelijk op de huid. Vooraf de teek niet verdoven met olie, alcohol, 
brandende sigaret of andere middelen.  
3. Trek de teek voorzichtig, met een licht draaiende beweging uit de huid. Druk de teek voorzichtig, met een licht 
draaiende beweging uit de huid. Druk de teek hierbij niet plat.  
4. Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of –zalf.  
5. Noteer datum en plaats van een tekenbeet; dit is nuttig als later blijkt dat u besmet bent geraakt. De tekenbeet kunt 
u al weer vergeten zijn.  

Bij het verschijnen van een EM moet er onmiddelijk antibiotica worden genomen, zonder te wachten op 
uitslagen van testen. Er moet niet onnodig tijd worden verspild: hoe langer u besmet bent, hoe moeilijker het 
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is om te genezen.  
Maak een foto van de EM en noteer de datum van de foto; omcirkel de EM met een balpen en neem een paar 
dagen later weer een foto, zodat het groter worden van de EM aan te tonen is. Het beste zou zijn om elke dag 
een foto te maken, zodat het verloop van de huiduitslag te zien is. Houdt ook van evt. andere symptomen de 
data bij.  

Door: Claire Tilbury, student Geneeskunde Leiden  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail ons: info@sportzorg.nl 
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Zomerstop

Tips om de zomer goed door te komen om er in het nieuwe seizoen weer te staan!  
 
Herken je dat gevoel na de eerste training van een nieuw seizoen dat je helemaal kapot zit en dat je de volgende 
ochtend ‘geradbraakt’ je bed uitkomt?! Wil je dit voorkomen? Lees dan onderstaand artikel door!  
 
Het seizoen loopt voor veel takken van sport ten einde. Nog een paar weken enkele trainingen en misschien nog een 
toernooi, dan is het afgelopen. De vakantie nadert met rasse schreden. Lekker ontspannen en genieten. Voor 
sommige betekent het dat ze horizontaal gaan naast het zwembad of op het strand met een lekker hapje en drankje. 
Anderen gaan actief vakantie houden en veel ondernemen. Actieve vakanties met trektochten, lopend of fietsend, 
bergtochten zijn tegenwoordig erg in. Weer anderen blijven sportief actief in andere takken van sport (bijvoorbeeld 
tennis, zwemmen, cricket).  
 
Besef dat lichamelijke inactiviteit leidt tot verlies van conditie. Dat gebeurt al na een paar weken. Hoe beter je 
getraind was in het wedstrijdseizoen, des te groter het conditionele verval is in de vakantie. Het kost dan ook meer 
tijd om in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de conditie weer op te bouwen. We weten uit onderzoek dat in een 
sport als voetbal de voorbereidingsperiode op de nieuwe competitie een drie maal zo hoog risico op blessures 
oplevert als de wedstrijdperiode.  
 
De belangrijkste verklaring ligt in de te forse opbouw van de belasting van trainingen en wedstrijden bij spelers die 
relatief nog onvoldoende conditionele basis hebben. Je kunt dit in de eerste plaats de trainers aanrekenen, die 
onvoldoende de trainingsarbeid doseren, waarbij zij weinig rekening houden met de nog beperkte conditie van de 
spelers. Aan de andere kant mag je van prestatiegerichte spelers ook verwachten dat zij hun conditie op een 
acceptabel peil houden in de vakantieperiode.  
Het advies is dan ook sportief actief te blijven in de vakantie. Dit hoeft niet per se de beoefening van dezelfde sport te 
zijn, maar kan ook een andere sport zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je die sportbeoefening als een stuk 
ontspanning ziet. Lekker even inspannend bezig zijn. Probeer dan wel een sport uit te zoeken, waar het accent ligt op 
het uithoudingsvermogen. Op deze wijze blijft de basisconditie acceptabel. Net zoals met de actie ‘Nederland in 
Beweging’ wordt geadviseerd iedere dag minimaal een half uur sportief actief te zijn.  
 
Voor de sporten, waarbij het loopvermogen belangrijk is (voorbeelden zijn voetbal, handbal en hockey) adviseren we 
2 weken voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen zelf al te beginnen met de opbouw van de 
loopconditie. Je kunt dit doen door 2-3x per week gedurende 30 minuten tot een uur te trainen met een afwisseling 
van duurlopen en intervallopen. Als je dit doet op het strand of in de bossen met variatie in terrein (heuvel op en 
heuvel af) is het nog plezierig ook.  
Voorkom verder dat je kilo’s in gewicht toeneemt door maar te blijven eten. Deze kilo’s moet je ergens ook weer zien 
kwijt te raken. Dit valt vaak niet mee.  

Wees matig met het gebruik van alcohol. Overmatige consumptie is om veel redenen slecht, niet in de laatste plaats 
voor je conditie. Een prettige vakantie toegewenst en denk erom: rust roest!  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail ons: info@sportzorg.nl 
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WARME WEER VELT SPORTERS 

 
Tien tips om aandoeningen bij warm weer te voorkomen  

 

De ruim 7 miljoen sportende Nederlanders moeten door het warme weer extra opletten. Daarom geeft de 

Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) een aantal adviezen om te zorgen dat sporters verantwoord 

kunnen blijven sporten. Deze 10 adviezen zijn ook terug te vinden op www.sportzorg.nl. 

 

1. Zweet moet verdampen  

Zweet kan makkelijk verdampen als de kleding gemaakt is van licht, ademend en los geweven materiaal, 

lycra bijvoorbeeld. Lycra geeft geen huidirritatie en zorgt toch voor voldoende zweetuitdrijving. 

Maar er zijn ook andere vochtdoorlatende weefsels, zoals coolmax. Wissel regelmatig van shirt, zodat niet 

in doorweekte kleding gesport hoeft te worden. Polsbandjes zijn handig om de handpalmen droog te 

houden en met een hoofdband kun je het zweet uit je ogen houden.  

 

2. Beschermen tegen de zon  

Ultraviolette stralen (UV), zowel UV-A als UV-B, kunnen de ogen beschadigen en veroorzaken huidkanker. 

Een pet houdt het hoofd koel en beschermt gezicht en nek tegen verbranding. Tegen felle schittering van 

de zon is een zonnebril of donkere contactlenzen geen overbodige luxe. Op de langere termijn is dit ook 

beter voor de ogen. De huid kan het best beschermd worden met een zonnebrandcrème met een goede 

beschermingsfactor (BF) of Sun Protection Factor (SPF). De zonkracht (UV-index) in ons land kan 

variëren van 0, wanneer er geen UV is, tot 8 voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht. Bij zonkracht 7 of 

8 is het raadzaam niet langer dan een kwartier onbeschermd te zonnen. Het KNMI geeft tussen eind april 

en eind september zonkrachtinformatie via de internetsite www.knmi.nl en teletekstpagina 708. 

 

3. Wat is de WBGT?  

De Wet Bulb Globe Temperatur (WBGT) is een maat voor de omgevingsstress en wordt berekend uit de 

temperatuur van de lucht, de vochtigheid, de wind en de straling van de zon. Veel sportbonden houden de 

WBGT aan als richtlijn om te bepalen of wedstrijden door kunnen gaan of afgelast moeten worden 

vanwege de verwachte weersomstandigheden. In bijvoorbeeld de regels van de Womens Tennis 

Association (WTA) en International Tennis Federation (ITF) staat bijvoorbeeld dat bij een WBGT boven de 

28 graden Celsius wedstrijden kunnen worden uitgesteld. Maar de regelgeving betreft op dit moment 

evenementen met relatief hoge inspanning, zodoende is het dus de vraag of dezelfde maatstaf moet 

gelden voor evenementen met matige intensieve inspanning, bijvoorbeeld wandelen. 

 

4. Voldoende vocht  

Zorg ervoor voldoende te drinken. Bij kortdurende inspanningen, bijvoorbeeld een training van een uur, is 

water drinken een goede manier om vochtverlies aan te vullen. Niet alleen tijdens, maar ook vóór het 

sporten is drinken noodzakelijk om het vochtgehalte op peil te houden en om een beetje af te koelen. 

Afkoelen kan natuurlijk ook door water over je hoofd te gooien en van nature is wind of snelheid een 

goede wijze van koeling. Hoofdpijn is één van de eerste tekenen van uitdroging en oververhitting, net als 

vermindering van eetlust, maar deze parameters zijn als signalering onbetrouwbaar. Je bent dan al te laat!  

Een algemeen advies betreffende de hoeveelheid vocht die iemand tot zich moet nemen tijdens het 

sporten is niet te geven. Maar hoe kan een sporter dan weten hoeveel hij/zij moet drinken? Op 

www.sportzorg.nl is een document opgenomen genaamd ‘Advisering vochtgebruik tijdens 

sportevenementen’. In dit artikel zijn enkele tips opgenomen.  
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5. Mineralen en koolhydraten aanvullen  

Bij lange trainingsperioden en tijdens wedstrijden is het verstandig om niet alleen het vocht, maar ook de 

mineralen en koolhydraten aan te vullen. Isotone dranken (bijvoorbeeld AA isotone, Aquarius, Extran 

dorstlesser, Isostar) zijn hiertoe uitstekend geschikt. Na één à twee uur sporten raken ook de 

koolhydraatreserves uitgeput. Sportdranken met extra energie kunnen de sportprestaties verbeteren. 

Tijdens fietsen en wandelen kun je overigens ook eten, altijd de beste manier om mineralen en 

koolhydraten aan te vullen! Vermijd het drinken van energiedranken (hypertoon), daar het vochtverlies 

over het algemeen groter is dan het energieverlies. Energiedranken komen wel in aanmerking onder 

koude omstandigheden. 

 

6. Géén zouttabletten  

Vroeger werden zouttabletten soms aanbevolen op warme, hete wedstrijddagen. Doe dit echter niet. 

Hoewel het juist is dat zweet zout bevat, is het gebruiken van zouttabletten vergelijkbaar met het drinken 

van zeewater als je dorst hebt. Het verergert het probleem alleen maar. Drink ruim vocht en vul het verlies 

van zouten aan met het natuurlijke zout van je voeding. Sportdrank mag hooguit 4 gram zout per liter 

bevatten (dezelfde hoeveelheid die je ook met zweet verliest) 

 

7. Pauze houden  

Tijdens trainingen in de hitte is ruim gebruik van pauzes (dertig minuten spelen, twintig minuten rust) aan 

te bevelen. Indien je een wedstrijd moet spelen, zoek dan de schaduw op in de rust of tijdens de wissel. 

Koel het gezicht met koud water. Het lichaam koelt ook af van een natte handdoek in de nek. Wie het 

tijdens het bewegen te warm krijgt, moet direct stoppen en koelte opzoeken, bijvoorbeeld direct een koude 

douche nemen of ijskompressen op het lichaam houden.  

 

8. Gewichtsverlies peilen  

Weeg jezelf voor en na de training of wedstrijd. Een gewichtsverlies van slechts drie procent (twee liter 

vocht voor iemand van zeventig kilo) zorgt voor een ernstige afname van de prestatie. Vul vochttekorten 

binnen 24 uur aan. De tekorten kunnen steeds meer oplopen waardoor bij een wedstrijd van meerdere 

dagen, een tennistoernooi bijvoorbeeld, op de derde dag problemen kunnen ontstaan. 

 

9. Kans op herhaling  

Mensen die in het verleden problemen met de warmte hebben gehad, lopen een groter risico op een 

herhaling en doen er verstandig aan sporten in de zon tot een minimum te beperken. Kinderen, ouderen, 

zieken en minder fitte mensen lopen een groter risico op warmteaandoeningen. Zij kunnen situaties van 

extreme en langdurige warmte beter vermijden.  

 

10. Acclimatiseren 

Acclimatiseren is belangrijk, zeker ook als je afreist naar een gebied met een warmer klimaat. Het 

circulatiesysteem kan de lichaamstemperatuur efficiënter regelen als je de lengte van de trainingen 

geleidelijk opbouwt. Getrainde sporters zweten bijvoorbeeld meer en sneller bij lagere temperaturen dan 

ongetrainde. Wie niet gewend is aan sporten bij hitte, moet bij een temperatuur vanaf 26 graden op zijn 

hoede zijn. Helemaal als de lucht vochtig is, want dan is het moeilijker om via zweten je overtollige warmte 

kwijt te raken. Een fel schijnende zon maakt dat nog lastiger. Het is beter om tijdens hete zomermaanden 

in Nederland eens rustig te testen hoe het lichaam op warmte reageert. Te beginnen met een half uurtje 

per dag sporten. Ieder mens reageert daar anders op, afhankelijk van lichaamsgewicht, lichaamsbouw en 

de mate van zweten. Door één tot twee weken te wennen aan de omstandigheden en de inspanning 

langzaam op te bouwen, went je lichaam aan hitte. 
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Op Sportzorg.nl staat, naast deze tien tips, ook informatie over veel voorkomende warmteaandoeningen. 

Aan de hand van deze informatie kan men eventuele symptomen tijdens het sporten in de warmte 

herkennen. Daarnaast is er een speciale pagina opgenomen over sporten bij warmte. Hierop zijn o.a. 

leuke artikelen te vinden en adviezen over het vochtgebruik.  

 

Dit persbericht is tot stand gekomen in samenwerking met de KNLTB en sportarts Ed Hendriks. Bij 

aanvullende vragen is het verstanding om een arts te raadplegen. 

 

Het is belangrijk dat iedereen zich afvraagt of men op een verantwoorde en gezonde manier sport of 

beweegt. Hierbij maakt het niet uit of men een beginnende, recreatieve of prestatiegerichte sporter is. 

Sportzorg biedt via haar website www.sportzorg.nl laagdrempelige informatie voor iedereen over 

uiteenlopende onderwerpen als: 

• Advies over een goede voorbereiding, over blessures en beperkingen, over voeding en 

sportmateriaal; 

• Informatie over de vorm van sporten en bewegen die past bij een specifieke gezondheidssituatie 

of bij eventuele beperkingen; 

• De mogelijkheid om via een eenvoudige vragenlijst te checken of men een verhoogd risico loopt 

op hartproblemen; 

• Verwijzingen naar een sportarts bij een Sport Medische Instelling (SMI) of andere 

sportprofessionals in de buurt. 

 

Sportzorg.nl is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de 

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid Milieu. De ontwikkeling van de site is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ADVISERING VOCHTGEBRUIK TIJDENS SPORTEVENEMENTEN 
 
Onderzoek 2007 

Uit een onderzoek tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 2007 is gebleken dat de vochtinname tussen 
wandelaars sterk verschilt, met een variatie van 0,3 liter tot 12 liter tijdens het wandelen. Gemiddeld 
werd er tussen de 2,6 en 3,2 liter gedronken. Belangrijk is de vraag of er voldoende werd gedronken 
om uitdroging te voorkomen (en daarmee problemen van oververhitting en flauwvallen) of werd er 
mogelijk teveel gedronken (hetgeen tot levensgevaarlijke bloedverdunning kan leiden)? 
Uit de gegevens van ons onderzoek blijkt dat 5% van de wandelaars teveel had gedronken terwijl 16% 
van de wandelaars te weinig dronk. Deze gegevens toegepast op de 40.000 wandelaars stelt dat 
2000 wandelaars teveel en dat 6400 wandelaars te weinig gedronken hebben. 
 
Bovendien laten onze resultaten zien dat voor sommige mensen 2 liter vocht per wandeldag de juiste 
hoeveelheid is terwijl een ander meer dan 10 liter moet drinken om zijn vochtbalans op peil te houden. 
Dit maakt direct duidelijk dat een algemeen advies voor duizenden sporters betreffende de 
hoeveelheid vocht die iemand tot zich moet nemen tijdens het sporten niet te geven is. Maar hoe kan 
een sporter dan weten hoeveel hij/zij moet drinken? 
 
Advies 1: 

Het allerbelangrijkste is de voorbereiding! Tijdens trainingen in de voorbereiding is het aan te raden 
uzelf voorafgaand en na thuiskomst te wegen (bij voorkeur zonder kleding). Ook dient u voor uzelf op 
een eenvoudige manier bij te houden hoeveel u drinkt vanaf het moment van wegen tot aan de 
nameting (kop koffie (125 ml), plastic beker (150 ml), mok koffie (250 ml), glas limonade (200 ml), 
flesjes drank (staat hoeveelheid op)). Tel die hoeveelheden bij elkaar op, dat geeft u het aantal liters 
die u tot u genomen hebt. Bent u in gewicht aangekomen dan hebt u teveel gedronken waarbij 1 kg 
ongeveer overeenkomt met 1 liter. Bent u afgevallen dan hebt u dus te weinig gedronken, ook hier 
geldt 1 kg gewichtsverlies komt overeen met ongeveer 1 liter vocht. Op deze eenvoudige manier krijgt 
u inzicht in de hoeveelheden die u moet drinken. Doe dit een paar keer en met name bij wisselende 
weersomstandigheden. 
 
Advies 2: 

Luister naar u lichaam! U hoeft niet te wachten met drinken totdat u dorst hebt maar u hoeft ook niet 
voortdurend te drinken. Vermijd het drinken niet omdat het zo lastig is om naar toilet te gaan. Dat is 
een verkeerde beslissing die u met name bij warme omstandigheden flink kan opbreken. 
 
Nogmaals kort de gevaren van te veel of te weinig drinken. 

Te weinig drinken (komt het meest voor): 
- Verslechterd de prestatie 
- Verhoogd het risico op oververhitting 
- Vergroot de kans op flauwvallen 
- Kan leiden tot veranderingen in zoutconcentraties in het bloed waardoor er 

hartritmestoornissen kunnen optreden 
 
Te veel drinken (komt steeds meer voor): 

- Kan tot gevaarlijke verdunning van het bloed leiden. Hierdoor kan de wandelaar 
hersenoedeem ontwikkelen en zelfs komen te overlijden. 

 
 
 
 



 
Drinkadvies tijdens sporten

Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. Uitdroging van 2-3% kan al leiden tot belangrijk 
prestatieverlies en meer dan 6% tot ernstige gevolgen. 

Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid, kleding, acclimatisatie en getraindheid kunnen mensen onder zware 
omstandigheden meer dan 2 liter zweet per uur kwijtraken. Tijdens hardlopen is dit lastiger bij te drinken dan 
bijvoorbeeld tijdens het fietsen. Verder zal een hockeykeeper door de beschermende kleding meer vocht verliezen 
dan de rest van zijn team.  
Elke specifieke sport heeft daarom zijn eigen ‘drink’ regels voor het tijdig bijvullen van de juiste hoeveelheden water 
om geen gevaar te lopen voor uitdroging en oververhitting.  
 
Naast het bijvullen van water is het met name bij langer durende activiteiten raadzaam ook extra energie bij te vullen. 
De suiker oftewel koolhydraat voorraden in het lichaam zijn opgeslagen in met name de spieren en de lever in de 
vorm van speciale suikerketens, die glycogeen worden genoemd. Deze glycogeen voorraden zijn afhankelijk van de 
intensiteit van de inspanning binnen 45-90 minuten opgebruikt. Bij duurinspanningen zal door het lichaam daarom 
vooral een beroep worden gedaan op de aanwezige vet voorraden. Bij een gemiddelde Nederlander kan hier wel tot 
3 dagen lang op worden ingespannen! Hoe intensiever en explosiever de sport, hoe meer het lichaam de 
glycogeenvoorraden zal aanspreken. Voor duursporters is het dan ook belangrijk om zo snel mogelijk over te gaan op 
de vetverbranding. Hiervoor wordt speciaal getraind. Als tijdens het sporten echter koolhydraten worden aangevuld 
door eten of drinken kunnen de eigen opgeslagen energievoorraden echter zo lang mogelijk worden gespaard. 
Drinken tijdens het sporten is dus niet alleen belangrijk voor de vocht en lichaamstemperatuur huishouding, maar ook 
voor het beter en langer volhouden van de inspanning.  
 
Door de grote verscheidenheid aan sportdranken (hypo- of isotoon, vochtaanvullend of dorstlessend) met de meest 
fantastische prestatie verbeterende eigenschappen lijkt het steeds moeilijker om het juiste drankje op het juiste 
moment voor de juiste sport te drinken. Dranken met een samenstelling/concentratie die gelijk is als die van het bloed 
worden isotoon genoemd. Deze dranken en dranken met een lagere concentratie aan suikers en zouten (hypotoon) 
worden het snelst door het lichaam opgenomen. Isotoon betekent ongeveer een liter water met 60-80 gram suikers 
en een gram zout (of minder).  
Bij warm weer en heftig zwetende omstandigheden is het dus verstandig om veel ‘volume’ te drinken en iets zout toe 
te voegen om het zoutverlies door het zweten aan te vullen. Dit zijn dus de hypotone of isotone dranken (of siroop en 
een mespuntje zout in een liter water).  
Bij koudere omstandigheden en zeker na inspanning kan het suiker gedeelte wel twee maal zo groot zijn en is het 
aanvullen van zout (dit maakt het nl ook minder lekker) minder belangrijk.  
Weeg jezelf eens voor en na een training of wedstrijd om na te gaan hoeveel kilo en dus liter vocht je tijdens het 
sporten bent verloren!  
 
Bron: M. van der Werve, sportarts 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail ons: info@sportzorg.nl 
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