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Deel 1: Basischemie 

 De uitleg van het latere “Waarom?” 



Nr Sym. Schillen Subschillen Oxidatietoestanden 

1 H 1 1s1 ±1 

2 He 2 1s2 0 

Nr Sym. Schillen Subschillen Oxidatietoestanden 

3 Li 2,1 [He]2s1 1 

4 Be 2,2 [He]2s2 2 

5 B 2,3 [He]2s2 2p1 3 

6 C 2,4 [He]2s2 2p2 +2,±4 

7 N 2,5 [He]2s2 2p3 ±1,±2,±3,+4,+5 

8 O 2,6 [He]2s2 2p4 -2 

9 F 2,7 [He]2s2 2p5 -1 

10 Ne 2,8 [He]2s2 2p6 0 

Nr Sym. Schillen Subschillen Oxidatietoestanden 

11 Na 2,8,1 [Ne]3s1 1 

12 Mg 2,8,2 [Ne]3s2 2 

13 Al 2,8,3 [Ne]3s2 3p1 3 

14 Si 2,8,4 [Ne]3s2 3p2 +2,±4 

15 P 2,8,5 [Ne]3s2 3p3 ±3,+5 

16 S 2,8,6 [Ne]3s2 3p4 8 

17 Cl 2,8,7 [Ne]3s2 3p5 ±1,+5+,7 

18 Ar 2,8,8 [Ne]3s2 3p6 0 

Nr Sym. Schillen Subschillen Oxidatietoestanden 

19 K 2,8,8,1 [Ar]4s1 1 

20 Ca 2,8,8,2 [Ar]4s2 2 

21 Sc 2,8,9,2 [Ar]4s2 3d1 3 

22 Ti 2,8,10,2 [Ar]4s2 3d2 9 

23 V 2,8,11,2 [Ar]4s2 3d3 14 

24 Cr 2,8,13,1 [Ar]4s1 3d5 11 

25 Mn 2,8,13,2 [Ar]4s2 3d5 16 

26 Fe 2,8,14,2 [Ar]4s2 3d6 5 

27 Co 2,8,15,2 [Ar]4s2 3d7 5 

28 Ni 2,8,16,2 [Ar]4s2 3d8 5 

29 Cu 2,8,18,1 [Ar]4s1 3d10 3 

30 Zn 2,8,18,2 [Ar]4s2 3d10 2 

Schematische weergave van een 
zuurstofatoom. Zuurstof bezit 8 protonen en 
8 neutronen in de kern en heeft 8 elektronen 
verdeeld over twee schillen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Electron_shell_011_Sodium.svg


HYDROLYSE-REACTIE:   R1CO2R
2 + H2O ⇌ R1CO2H + R2OH 

Er zijn verschillende typen hydrolyse-reacties: 

 

Hydrolyse van een ester levert een (organisch of anorganisch) zuur en een alcohol of sacharide.  

Hydrolyse van een amide levert een carbonzuur en een amine op.  

Hydrolyse van di- en polysacchariden geeft uiteindelijk monosacchariden (suikers).  

Hydrolyse van vetten levert glycerol en vetzuren.  

Hydrolyse van de peptidebinding in eiwitten breekt de eiwitten  

af tot kleinere polypeptiden en uiteindelijk tot aminozuren. Hydrolyse van collageen levert gelatine op.  

GEEN WATER → GEEN HYDROLYSE→ GEEN SPLITSING ATP → GEEN ENERGIE 

H20 → OH-  + H+ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ester_(chemie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuur_(scheikunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alcohol_(scheikunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sacharide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carbonzuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolhydraat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glycerol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vetzuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aminozuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Collageen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelatine


Hydrolyse van ATP (voorbeelden:1) 



Hydrolyse van ATP (voorbeelden: 2) 



Deel 2: Leven als een “cel” in het water 

Osmolaliteit →(watertransport) 



Vloeistofverdeling bij 
volwassen man van +- 70 
kg (60% vocht) 

There is another small compartment of fluid that is referred to as transcellular fluid.  
This compartment includes fluid in the synovial, peritoneal, pericardial, and intraocular spaces,  
as well as the cerebrospinal fluid; it is usually considered to be a specialized type of extracellular fluid,  
although in some cases, its composition may differ markedly from that of the plasma or interstitial fluid. 
 All the transcellular fluids together constitute about 1 to 2 liters. 

Verdeling van Water in het lichaam 



Vat A Vat B

Osmotische 

waarde
25% 75%

Inhoud 1 L 1 L

Inhoud vaste stof 1/4 stof 3/4 stof

Inhoud vloeistof 3/4 water 1/4 water

Inhoud totaal 1 L 1 L

Situatie bij begin osmose

Vat A Vat B

Osmotische waarde
> 25% < 75%

Inhoud <1 L >1 L

Inhoud vaste stof > 1/4 stof < 3/4 stof

Inhoud vloeistof < 3/4water > 1/4 water

Inhoud totaal < 1 L > 1 L

Situatie bij einde osmose

Osmose en Osmolaliteit 
Het aantal (chemisch) 

actieve deeltjes dat er 

zich in een oplossing 

bevindt. 

 

Aan beide zijde van het 

membraan, wordt door 

de verplaatsing van 

Water de concentratie 

actieve deeltjes met 

volume vloeistof 

gelijkgesteld 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Osmose.svg


Water-migratie in en uit de cel 
Isotonische oplossingen: 

• 0,9% NaCl oplossing 

• 5,0% glucose (C6H12O6)  

  oplossing 

De osmotische waarde 

 is gelijk aan de druk, die de opgeloste 

deeltjes zouden uitoefenen als ze zich 

als een gas in de lege ruimte zouden 

bevinden in die concentratie.  

De osmotisch stoffen in 

humaan plasma zijn 

o.a. ureum, Na+, K+, 

HCO3
- en Cl-, glucose 

en albumine. 



Het membraan van de celwand schermt de cel af van de buitenwereld, maar is 
zeker niet potdicht. Er zijn allerlei eiwitten in opgenomen die als kanaaltje 
fungeren voor specifieke ionen of moleculen. Links is een waterkanaal 
weergegeven en rechts een ionenkanaal.  

Waterkanalen(Aquaporines):  
de snelwegen van het water in en uit de cel 



Celmembraantransport (film) 



Waterverplaatsing versus osmolaliteit (toniciteit) 

Maag-darmkanaal 
Bloedbaan + interstitiële 

ruimtes (extra-cellulair) 
Intra-cellulair 

Hypertoon 
 

Isotoon 
 

Hypotoon 

Hypertoon 
 

Isotoon 
 

Hypotoon 

Hypertoon 
 

Isotoon 
 

Hypotoon 

Richting 

waterverplaatsing 



Deel 3: Elektrolyten 
vb.Natrium Na+/Natriumcholoride (NaCl)  



Elektrolyten balans intra- en extracellulair 



Een simpel voorbeeld hiervan is keukenzout in water, dit zout hoort niet in de 

zuivere stof water, en wordt dus als vervuiling gezien. Omdat keukenzout 

(NaCl) uitéén valt in Na+ en Cl-, ontstaan dus (per mol NaCl) 1 osmol Na+ 

en 1 osmol Cl- in het water. 

 

Een voorbeeldsom:  

Als je 1 mol NaCl in 1 liter water oplost, zet het NaCl zich om in: NaCl → 

oplossen → Na+ + Cl-. Er ontstaat dus 1 (os)mol Na+ en 1 (os)mol Cl-. Bij 

elkaar bevinden zich in het water 2 osmol/L (twee mol van stoffen die niet 

water zijn). 

Zout (NaCl) lost op in water 



Effect van het toevoegen van een 
zoutoplossing in het extracellulair vocht 

(De normale toniciteit van plasma bedraagt 285 mosmol/kg water) 



Na+-glucose co-transport uit dunne darm 



Deel 4: 
 
Hormonale Regeling van de hoeveelheid 
water intra- en extracellulair 

WATER → BLOEDPLASMA → BLOEDVOLUME → BLOEDDRUK 



De afgifte van het ADH wordt geregeld vanuit bepaalde centra in de 

hypothalamus die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in het natrium en het 

chloorgehalte van het intercellulaire vocht.  

 

Zodra dit Na+-gehalte te hoog wordt neemt de ADH-secretie toe, waardoor de 

waterafgifte door de nieren wordt verminderd en het zoutgehalte relatief gaat 

dalen.  

 

Daarentegen neemt de ADH-secretie af zodra er te weinig natrium en chloor in 

het interstitiële vocht aanwezig zijn. 

 

Vasopressine (ADH) 
(Anti-diuretisch Hormoon) 



bevordert natriumexcretie door enerzijds glomerulaire filtratiesnelheid te 

doen toenemen door preglomerulaire vasodilatatie en postglomerulaire 

vasoconstrictie en anderzijds tubulaire natriumterugresorptie te doen 

afnemen. Secretie ANP wordt veroorzaakt door toename in atriale rek bij 

volume-expansie. (gevolg afname in cardiale output) 

 

Het effect van ANP op het lichaam is om een tegenbalans te bieden tegen 

een toename in bloeddruk en volume-toename veroorzaakt door het Renine-

Angiotensine systeem 

Atriaal Natriuretisch Peptide 



 

De nieren zorgen voor het evenwicht tussen de uitgescheiden hoeveelheid 

zout in urine en zweet en het zoutgehalte van het lichaam.  

 

Dit wordt gereguleerd door het hormoon aldosteron, dat de nieren vertelt 

minder zout uit te scheiden, als het gehalte in het lichaam te laag wordt. Het 

meeste natrium in het zout bevindt zich buiten de cellen in de extracellulaire 

vloeistof.  

 

Het wordt daar gehouden door een mechanisme dat de natriumpomp heet. Dit 

pompt het natrium uit de cel en houdt het kalium erin. Dit is nodig voor het 

doorgeven van impulsen via het celmembraan.  

Aldosterone (Hormoon) 



Het renine angiotensine aldosteron systeem speelt een belangrijke rol in regulering van het 

circulerende bloedvolume, cardiale functies en arteriële bloeddruk.Sympatische stimulering 

van de nieren (via Beta-1 adrene receptoren), renale arteriële hypotensie en verminderde 

zouttoevoer naar de distale tubuli. Wat gebeurt door de verminderde glomerulus filtratie 

secundair aan een verminderde nierperfusie, stimuleert het vrijkomen van renine in de 

cirulatie 

Renine Angiotensine Aldosterone Systeem 



Overzicht: Hormonale activiteit ifv 
bloeddruk (bloedvolume) 



Deel 5: 
Relatie tussen: 
  - Vochtbalans 
  - Energiesystemen 
  - O2-materie 



Relatie bloedvolume-VO2 max (e.a.) 



Overzicht verschillende parameters 

Wat Omschrijving 
Volume toename  

(bloedvolume) 
Volume afname 
 (bloedvolume) 

TOENAME  
Natrium-

concentratie 
extra-cellulair  

AFNAME  
Natrium-

concentratie  
intra-cellulair 

Maximaal 
Hartdebiet 

= hartdebiet x (A-V) O2 
verschil ↗ ↘ = of ↘  = of ↗ 

VO2 max maximaal O2 verbruik ↗ ↘ = of ↘  = of ↗ 

ADH 
Anti Diuretisch 

Hormoon secretie 
(thv hypofyse) 

verhoogt de reabsorptie 
van water thv de nieren  ↘ ↗ ↗ ↘ 

ANP 
Atriaal 

Natriuretisch 
peptide (hormoon) 

(thv atrium hart) 

gaat water en Natrium 
afscheiden bij 

toenemende druk (thv 
atrium ) 

↗ ↗ normaal: =  
hypovolemie: ↘ 

normaal: = 
hypovolemie: ↗ 

Aldosterone  
(hormoon) 
(thv nier) 

verhoogt de reabsorptie 
van natrium thv de 

nieren gevolgd door 
water 

↘ ↗ ↘ ↘ 

Osmolaliteit 
concentratie chemisch 

actieve deeltjes ↘ ↗ ↗ ↘ 



DEEL 6: Thermoregulatie: 
Afkoeling van het lichaam:  
Het belang van Water 



De soortelijke warmte van een stof: “De hoeveelheid warmte die moet worden geabsorbeerd of 

verloren gaat voor 1 gram van die stof om de temperatuur te veranderen met 1 graad Celsius.” 

  

We weten de soortelijke warmte van water al omdat we de calorie hebben gedefinieerd als de 

hoeveelheid warmte die 1g water laat stijgen met 1 graad Celsius. 

 De hoge soortelijk warmte van water komt, door waterstofbruggen. Warmte moet worden opgenomen 

om waterstofbruggen te breken, en warmte wordt vrijgegeven wanneer waterstofbruggen vormen.  

 

Een calorie van warmte veroorzaakt een relatief kleine verandering in de temperatuur van het water, 

omdat een groot deel van de warmte wordt gebruikt om waterstofbruggen te vormen voordat de 

water moleculen sneller gaan bewegen. 

Omdat organismen voornamelijk bestaan uit water zijn ze beter in staat om veranderingen in hun 

eigen temperatuur te weerstaan dan wanneer ze van een vloeistof met een lagere soortelijke warmte 

zouden bestaan. 

“Soortelijke warmte” van Water: 
De thermische buffer van het lichaam 



Soortelijke Warmte (overzicht) 

De soortelijke warmte van water is 1 

calorie per gram per graad Celsius, 

afgekort als 1 cal / g / c.   



Zweet-samenstelling: getraind-ongetraind 



Effecten van 
warmteacclimatiesatie 

• Toegenomen capaciteit om het lichaam te ontdoen 
van overtollige warmte  
 

• Afnamen van de lichaams(kern)temperatuur voor 
submaximale arbeidsintensiteiten 
 

• Toename van zweten tijdens inspanning 
 

• Zweet wordt minder geconcentreerd (dunner) 
 

• Onderhuidse bloeddoorstroming vermindert, zodat 
er meer bloed beschikbaar blijft voor de spieren 

 

• Bloedvolume neemt toe 
 

• Minder hoge hartslag bij zelfde intensiteit 
 

• Slagvolume (hart) blijft behouden 



Deel 7: (Sport)dranken 



 

- Glucose  (ENERGIE) (fructose) 

    maximale opname 60-100 gram/uur 

    (+- 1 gram CHO/kg lichaamsgewicht/uur) 

 

 

 

-Natrium  (Nacl)  (Osmolaliteit: waterhuishouding) 

    maximale opname van Na+ = 1100mgNa+/L 

 

 

-Water 

3 belangrijkste bestanddelen van 
Sportdranken 
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KEUZE VAN SAMENSTELLING  

VAN EEN SPORTDRANK IS  

AFHANKELIJK VAN DE DOELSTELLING !!! 

Binding van glucose 

met Na+ voor opname 

van glucose in dunne 

darm 



 

1.Een hypotone drank heeft een relatief lage osmotische druk, 

wat betekent dat hij per 100 ml minder deeltjes (suikers en elektrolyten) bezit 

dan de eigen vochten van het lichaam. Doordat de drank meer verdund is, 

wordt hij sneller opgenomen dan water. Gemiddeld bevat een hypotone drank 

minder dan 4 g suiker per 100 ml. 

 

2. Een isotone drank heeft dezelfde osmotische druk als het 

lichaamsvocht, wat betekent dat hij ongeveer hetzelfde aantal deeltjes 

(suikers en elektrolyten) bevat per 100 ml en daardoor even snel of sneller 

wordt opgenomen dan water. De meeste commerciële isotone dranken 

bevatten tussen 4 en 8 g suiker per 100 ml.  

(ideale compromis tussen het weer aanvullen van vocht en energie. ) 

 

3. Een hypertone drank heeft een grotere osmotische druk 

dan het lichaamsvocht, aangezien hij per 100 ml meer deeltjes (suikers en 

elektrolyten) bevat, dat wil zeggen, geconcentreerder is. Daardoor wordt hij 

langzamer opgenomen dan gewoon water. Een hypertone drank bevat 

doorgaans meer dan 8g suikers per 100 ml. 

Hyper-, Iso-, en Hypotone dranken 



Deel 8: Wanneer & Wat drinken? 

Voor inspanning 

Tijdens inspanning 

Na inspanning 



Voor Inspanning 
Dagen voor een wedstrijd: 

 
Koolhydraatloading:  glucose-opname → glycogeen-opstapeling  
 
(water nodig voor binding van verschillende  glucose-eenheden onder de vorm van 
glycogeen in de lever en de spieren) 
 
- Geen mogelijkheid  tot opstapeling van Na+ en water 
 
Wedstrijddag:  vlak voor de wedstrijd: 
Vochtreserve: - 5 tot 7 min voor het eerste vocht in het bloed opgenomen  
     wordt 

-Tijdens inspanning: nieractiviteit daalt in belangrijke mate 
  - optimaal 5 tot 7 min voor start van wedstrijd 
 
Koolhydraten: - vermijden van mogelijk “hypoglycemie-rebound-effect 
   - eerst opwarming → dan glucose opname (max 10 voor start) 
   - na opwarming = lichaam in actieve staat – niet in 
     glucosespaarregime (= situatie van lichaam in rust)  
    opmerking: opwarming moet voldoende intensief zijn  
   (lichte maaltijd 2 uur voor max inspanning: verlaagt risico op rebound hypo-glycemie)  

   (atlijd eerst uittesten) 

 
 



Tijdens de inspanning: 

Afweging tussen Vochtbalans + Elektrolyten  ↔ Energie 

Keuze wordt bepaald door: 

 

-Omgevingswarmte 

-Vochtigheidsgraad 

-Duur van de inspanning 

Opmerking: maaglediging bij inspanning verloopt trager dan in rust 

Max. koolhydraten-opname capaciteit = +- 1 gram/kg/ uur  (60-100g/uur) 



Na inspanning 

Belangrijke opmerkingen: 
 

Om de glycogeenresynthese optimaal te laten verlopen: koolhydraathoudende drank met een 

hoge Na+ concentratie om de vochtabsorptie te bevorderen en de urineverliezen te 

verminderen  
 

Gewoon water: nadeel dat het dorstgevoel snel verdwijnt, waardoor men spontaan minder zal 

drinken, en dat de urineproductie wordt gestimuleerd, waardoor men bijkomend vocht verliest.  

Max Koolhydraat-heraanvulling:  - binnen 15 min na eind inspanning 

             - indien langer wacht: daling tot 50% opname 

   - Vuistregel 1:  1,2 gr/kg/uur (1e uur na de inspanning) 
 

   - vuistregel:  200%xlichaamsgewicht (kg) = X gram koolhydraten 

   vb. persoon 60 kg: totaal 120g koolhydraten opnemen  

 

Meerdere wedstrijden per dag:  “Snellere” koolhydraten (glucose) snellere en dus betere opname  

    van koolhydraten  

    (vb. vloeibare glucose-maltodextrine of saccharosemengsels) 

 

Meer dan 20 uur tussen 2 inspanningen:  geen onderscheid tussen snellere en tragere CHO’s 

    (vaste zetmeelproducten) (pasta’s, …)  

3 doelstellingen: - glycogeenresynthese 

    - Na+ aanvulling 

    - Vochtaanvulling 



Na inspanning: overzicht 

Drank Koolhydraten Na+ K+ Osmolaliteit

(g per l) (mEq/l) (mEq/l) (Mosmol/l)

Gatorade 60 21 3 280

Isostar 73 24 4 296

Extran 40 ? ? 250

Aquarius 63 ? ? ?

Cola 107 2 0 650

Sprite 102 5 0 695

sinaassap 118 0,5 58 690

water 0 spoor spoor okt/20

 Richtlijnen voor vochtvoorziening tijdens herstel na een uitputtende inspanning

Nadelen van Cola (& andere frisdranken) na inspanning:  
- veel CO2-gas (men kan er minder van drinken) 

- Te veel koolhydraten (te hypertoon) (maaglediging verloopt vertraagd) 

- Te weinig Natrium (water wordt te weinig in het lichaam bijgehouden) 

 

Nadeel van gewoon water: 

-Het dorstgevoel verdwijnt snel → spontaan minder drinken 
- Diuretisch effect is te groot (vocht wordt snel weer afgescheiden) 

Referentiewaarde isotoniciteit : 285 mosmol/l 



Bedankt 


