
Sportdranken bevatten  
  altijd veel suiker
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Tijdens het sporten verlies je meer vocht. De hoeveelheid vochtverlies is afhankelijk van 
verschillende factoren, zoals de intensiteit en de duur van de activiteit, maar ook het klimaat, 
je kleding enz. Dat vochtverlies gebeurt deels onzichtbaar (via de huid en de longen), maar 
ook zichtbaar (urine en zweet). Bij het zweten worden ook mineraalzouten uitgescheiden, 
zoals natrium en kalium, die opnieuw moeten worden aangevuld.

Wist je dat? Een vochtverlies van 1 tot 2% van het lichaamsgewicht is al genoeg 
om tot een verminderde prestatie te leiden. Het is dus belangrijk om jezelf goed te 
hydrateren door voldoende te drinken, en dat al vóór het begin van de activiteit.

Water is weliswaar de basisdrank bij uitstek en is geschikt voor activiteiten van minder dan  
een uur. Speciale sportdranken zijn dan weer bijzonder gevarieerd qua samenstelling, vooral 
wat betreft het suikergehalte, afhankelijk van het gewenste effect.

De licht tot matig gesuikerde dranken (3 tot 8% of 30 tot 80 g per liter) zijn bedoeld om snel 
water op te nemen in de darmen. Die werking wordt geoptimaliseerd door de mineraalzouten 
in de drank, waardoor dat verlies als gevolg van de inspanning tegelijk kan worden 
gecompenseerd. Deze dranken worden dan ook aanbevolen voor alle sportactiviteiten van 
langer dan een uur.

De sportdranken met het hoogste suikergehalte (> 8% suikers) zijn bedoeld om extra energie aan 
te leveren, bijvoorbeeld tijdens een langdurige inspanning in koude klimaatomstandigheden 
of na de inspanning, om de energiereserves in de lever en de spieren weer op peil te brengen.

Er bestaan 3 grote categorieën sportdranken, naargelang hun functie:
•    Hydrateren: deze dranken bevatten 0 tot 3% suikers om de wateropname te versnellen.
•    Hydrateren en energie leveren: deze dranken bevatten 3 à 8% suikers en ook 

mineraal zouten om te compenseren voor het verlies ervan tijdens de inspanning. 
•    Energie leveren: deze dranken bevatten meer dan 8% suikers en zijn bedoeld om de 

energiereserves na de inspanning weer op peil te brengen.

Waar    N
iet waar ?
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Niet waar



Een diëtist-voedingsdeskundige is gespecialiseerd in gezonde voeding. Hij of zij 
kan je helpen om een specifiek hydrateringsschema op te stellen voor jouw sport. 
Op de website van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en 
Diëtisten vind je een lijst van diëtisten die gespecialiseerd zijn in sportvoeding.

Op zoek naar een evenwichtige voeding? Vraag raad aan uw diëtist!

Meer informatie over het werk van de diëtist op www.vbvd.org

Tijdens het sporten is het dorstgevoel geen goede indicator voor je 
behoefte aan vloeistof. Het is belangrijk om te leren drinken nog vóór 
je dorst krijgt. Voor recreatieve sporters is water de 1ste keuze.

Op het etiket: suikers behoren tot de koolhydraten. Ze omvatten vooral glucose,  
fructose, sacharose, maltodextrinen,… Meestal staat het suikergehalte op het etiket vermeld. 
Zo kun je zien om welk soort drank het gaat, een voornamelijk hydraterende of eerder 
energieleverende sportdrank.

Ben ik voldoende gehydrateerd? Een heel eenvoudige indicator.
Wist je dat de kleur van je urine een indicatie geeft van het vochtgehalte van je lichaam? 
Als je urine helder en licht van kleur is, is je lichaam voldoende gehydrateerd. Heeft je urine 
daarentegen een uitgesproken kleur, en is die dus geconcentreerder, wil dat zeggen dat er 
onvoldoende vocht in je lichaam zit. Dan is het met andere woorden hoog tijd om te drinken 
én om je hydrateringsstrategie voor de toekomst bij te stellen, door meer en al in een vroeger 
stadium te drinken!
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