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Inleiding 
De combinatie van regelmatige fysieke activiteit en een goed uitgebalanceerd dieet is belangrijk voor 

een goede gezondheid van de mens. Overmatige en aanhoudende fysieke activiteit zonder 

voldoende rust kan echter leiden tot overbelastingsletsels. Het doel van deze masterproef is de 

mogelijke invloed van fysieke activiteit en antioxidanteninname via de voeding op het ontstaan van 

overbelastingsletsels bij sporters te onderzoeken. Verder wordt ook de relatie tussen de fysieke 

activiteit en de inname van antioxidanten via voeding onderzocht.  

In het huidige sportklimaat wordt er veel belang gehecht aan sportvoeding en de invloed van voeding 

op sportprestaties. De aanzet voor deze masterproef  is dat het voor kinesitherapeuten, die gericht 

zijn op de preventie van letsels bij sporters, belangrijk is om rekening te houden met alle mogelijke 

risicofactoren die kunnen bijdragen in het ontstaan van overbelastingsletsels en blessures in het 

algemeen. Het voedingspatroon van een sporter moet dan ook gezien worden als een mogelijke 

positieve of negatieve invloed in het ontstaan van overbelastingsletsels.  

Wanneer in de literatuur werd gezocht naar oorzaken en risicofactoren van overbelastingsletsels 

werden geen artikels teruggevonden die een duidelijke link tussen voeding en overbelastingsletsels 

bevestigden. Wel zijn er studies die de link tussen voeding en oxidatieve stress aantonen (Vetrani et 

al., 2013) en artikels die een link tussen overbelastingsletsels ter hoogte van de pezen en oxidatieve 

stress aantonen (Longo et al., 2008). Die bestaande literatuur werd als vertrekpunt genomen om de 

masterproef op te starten.   

Er werd gebruikt gemaakt van een gezonde populatie sporters die gedurende 21 weken werden 

opgevolgd. Het voedingspatroon, de fysieke activiteit, eventuele letsels en andere factoren die een 

rol kunnen spelen in het ontstaan van letsels werden in kaart gebracht. Na afloop van de studie werd 

het voedingspatroon van de personen die een overbelastingsletsel hadden opgelopen tijdens de 

studie vergeleken met de personen die geen overbelastingsletsel hadden opgelopen. Hierbij werd 

ook rekening gehouden met de intensiteit, frequentie en aantal uren sport van de proefpersonen. 
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Literatuurstudie 
1. Wat zijn oxidanten, antioxidanten en oxidatieve stress? 

1.1 Oxidanten 

1.1.1 ROS en andere vrije radicalen 

Vrije radicalen zijn zeer reactieve en onstabiele moleculen. Een bepaalde soort van vrije radicalen 

worden reactieve zuurstofradicalen (ROS) genoemd. ROS is een bijproduct dat afgeleid wordt van 

zuurstof (O2) en is 1 van de families van de vrije radicalen. Er bestaan ook andere families in de vrije 

radicalen zoals reactieve stikstofdeeltjes (RNS) en reactieve zwaveldeeltjes (RSS). Voor deze 

masterproef werd hoofdzakelijk gefocust op ROS aangezien hiervoor de grootste link bestaat met 

fysieke activiteit, immuniteit en oxidatieve stress (Finaud et al., 2006). 

1.1.2 Verschillende soorten ROS 

o Superoxide ion (O2
•-) 

Het menselijk lichaam heeft nood aan O2. O2 fungeert immers als een elektronen-acceptor tijdens de 

oxidatie van energetische substraten (Jenkins, 1988). Tijdens het zuurstofmetabolisme ontvangt O2 

twee elektronen. Zuurstof wil echter liever 1 elektron per keer ontvangen. Als reactie hierop vormt 

het zich, bij 1-5% van het totale zuurstofverbruik, om tot een superoxide ion (Finaud et al., 2006). 

O2 + e- --> O2
•-  

In dit proces wordt ROS dus vanuit endogene oorsprong geproduceerd (vanuit het lichaam zelf). ROS 

wordt ook gevormd onder invloed van exogene invloeden zoals blootstelling aan straling, 

luchtvervuiling, zuurstofvergiftiging, roken en bepaalde soorten alcohol (Thomas, 2000; Cheeseman 

and al., 1993).  

Dit superoxide ion is hoog reactief. Het ontstaat tijdens de productie van ATP en heeft heel wat 

positieve effecten wanneer het in normale hoeveelheden in het lichaam voorkomt. Zo speelt het een 

positieve rol in ons immuunsysteem en helpt het bij het verhogen van de activiteit van epinephrine 

en norepinephrine (fight- or flight reacties). Wanneer er echter een te grote hoeveelheid O2
•- in het 

lichaam aanwezig is geeft dit een negatieve invloed (Kuhn, 2003).  
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o Hydrogen peroxide (H2O2)  

Hydrogen peroxide ontstaat in een zuur milieu en wordt gekatalyseerd door superoxide dismutase 

(SOD) bij het verwerken van superoxide. H2O2 ontstaat als een nevenproduct bij de degeneratie van 

vetten tijdens energieproductie (Kuhn, 2003). H2O2 wordt echter niet gezien als een vrij radicaal, er 

zijn immers geen ongepaarde elektronen aanwezig. Toch wordt het als een ROS beschouwd omwille 

van zijn toxiciteit en zijn mogelijkheid om de aanmaak van ROS te stimuleren (Finaud et al., 2006).  

o Hydroxyl radicaal (OH•)  

Het hydroxyl radicaal wordt onder andere gevormd door de invloed van directe of indirecte straling 

waarmee we in contact komen. OH• is een zeer reactief en toxisch radicaal en wordt gezien als het 

meest beschadigende van de vrije zuurstofradicalen. Dit is te wijten aan het feit dat er geen specifiek 

antioxidant is dat het lichaam beschermt tegen dit vrije radicaal. In zijn werking zorgt OH• voor 

peroxidatie van lipiden en oxidatie van proteïnen (Leeuwenburgh et al., 1999).  

o Peroxynitriet (ONOO-)  

Zoals eerder aangehaald bestaan er naast ROS ook nog andere families van vrije radicalen. 

Peroxynitriet behoort tot de familie van de RNS en wordt gevormd door de reactie van stikstofoxide 

(NO) met O2
•- .  

NO is een hydrofobe molecule die zich snel en zonder hulp doorheen celmembranen kan verplaatsen 

(Pacher et al., 2007). Afzonderlijk is NO niet schadelijk voor het lichaam aangezien het goed kan 

verwijderd worden door zijn snelle diffusie door weefsels (Butler et al., 1998). Het speelt een rol in 

het controleren van de vasculaire tonus en permeabiliteit, cel-adhaesie en de adhaesie van 

bloedplaatjes.  

Onder pro-inflammatoire en pathologische omstandigheden zal er een grote toename zijn van de 

productie van NO en O2
•- , wat dan leidt tot een grote toename in de productie van ONOO-. 

Peroxynitriet fungeert als een direct oxidant of werkt indirect in op mitochondrieën. De vorming van 

grote hoeveelheden ONOO- kan leiden tot celschade. Indien er in het lichaam sprake is van een 

blijvende toename van peroxynitriet kan dit leiden tot celdood door apoptose of necrose (Novo et 

al., 2008). 
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1.1.3 Hoe ontstaan ROS? 

o Geprogrammeerde formatie van ROS 

Microvasculaire disfunctie, oedeem en celschade kunnen ontstaan na training door afschuifkrachten 

of door verstoring van het normaal cellulair metabolisme. Als resultaat ontstaat een inflammatoir 

antwoord, gekenmerkt door infiltratie van het aangetaste gebied door neutrofielen en macrofagen 

(Vollaard et al., 2005). Deze neutrofielen en macrofagen zorgen voor de aanmaak van O2
•- via het 

NADPH-oxidase systeem, wat aanwezig is in leukocyten (Fehrenbach et al., 2001). Bij deze reactie  is 

er sprake van een oxidatieve burst aangezien er ook 2 molecules zuurstof worden gebruikt. 

Vervolgens kan superoxide omgezet worden tot H2O2 via superoxide dismutase. Tenslotte wordt 

H2O2 omgezet tot HOCL (waterstofhypochloriet). HOCL is een radicaal dat zeer actief is in 

antigenafbraak en dus in de immuunreacties van het lichaam (Aruoma, 1999). Het immuunsysteem 

zorgt dus zelf en automatisch voor de aanmaak van ROS.  

o Niet-geprogrammeerde formatie van ROS 

 

 Productie van ROS tijdens zuurstofmetabolisme 

Volgens Vollaard et al. (2005) is de belangrijkste bron van vrije radicalen, zowel bij rust als bij 

beweging, een ‘lek’ in de respiratoire keten in het binnenste mitochondriale membraan (Vollaard et 

al., 2005). De productie van O2
•-  gebeurt vooral door complex 1 en 3 van de mitochondriale 

elektronen transportketen (Radak et al., 2013). In de respiratoire keten wordt 95 tot 99% van de VO2 

omgezet naar water maar, zoals eerder vermeld, wordt 1-5% van de VO2 omgezet naar O2
•- (Jenkins, 

1993). Afhankelijk van de noden van ons lichaam tijdens fysieke activiteit, varieert de productie en 

distributie van ROS via deze respiratoire keten (Di Meo et al., 2001).  

Hoewel er vroeger gedacht werd dat de mitochondria de voornaamste bron van ROS productie 

waren bij inspanning, zijn er nu studies (Di Meo & Venditti, 2001; Adhihetty et al. 2005; Anderson & 

Neufer, 2006) die suggereren dat deze niet de primaire bron zijn. Naast de mitochondria kan 

superoxide op tal van andere cellulaire locaties geproduceerd worden tijdens inspanning. Deze 

locaties zijn onder andere de NADPH-oxidasen, gelokaliseerd in het sarcoplasmatisch reticulum, de T-

tubuli en het sarcolemma (Powers & Jackson, 2008). Momenteel bestaat er echter weinig informatie 

over de exacte regeling van deze systemen in de spieren tijdens inspanning (Powers et al, 2011).  

 Productie van ROS tijdens toestand van ischemie 

Naast de ROS die ontstaat tijdens het zuurstofmetabolisme,  wordt er ook een groot aandeel 

gevormd door ischemische reperfusie. Wanneer het lichaam intense fysieke activiteit levert wordt er 
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zoveel mogelijk bloed gepompt naar de actieve spieren om de verhoogde zuurstofnood te dekken. 

Hierdoor komen andere spieren en weefsels in een toestand van relatieve hypoxie (Cooper et al., 

2002; Di Meo et al., 2001). Na de fysieke inspanning krijgen deze andere weefsels wel massaal 

zuurstof. Dit fenomeen wordt ischemische reperfusie genoemd. Door deze ischemische reperfusie 

wordt er O2
•- gevormd via xanthine oxidase (Cooper et al., 2002). Via studies is aangetoond dat 

tijdens dit fenomeen de productie van vrije radicalen stijgt (Di Meo et al., 2001). 

 Productie van ROS tijdens oxidatie van hemoglobine en myoglobine 

Ook de oxidatie van heemproteïnen zoals hemoglobine en myoglobine kan leiden tot de vorming van 

ROS (Thomas, 2000; Fehrenbach et al., 2001). Deze heemproteïnen bevatten ijzer (Fe), een 

redoxactief transitiemetaal.  Een klein deel van hemoglobine en myoglobine wordt geoxideerd via 

auto-oxidatie. Dit proces komt op gang tijdens fysieke activiteit. Auto-oxidatie van hemoglobine leidt 

tot de vorming van O2
•- en de auto-oxidatie van myoglobine vindt plaats tijdens ischemische 

reperfusie (zie hierboven). Hierbij wordt er H2O2 geproduceerd (Cooper, 2002). 

 

1.2 Antioxidanten 

Antioxidanten (AO) bieden bescherming tegen een te groot aantal vrije radicalen in het lichaam. Ze 

zijn een beschermingsmechanisme tegen de schade die een te grote hoeveelheid ROS kan 

veroorzaken. De efficiëntie van het antioxidantensysteem hangt af van de voeding die we innemen 

en van hoe ons lichaam zelf antioxidanten aanmaakt. Het antioxidantensysteem is nodig om 

oxidatieve stress zoveel mogelijk te beperken (zie verder) (Finaud et al., 2006). 

1.2.1 Twee verschillende soorten  

In ons lichaam is er sprake van 2 soorten AO: enzymatische en niet-enzymatische AO. De 

enzymatische AO zijn het lichaamseigen beschermingssysteem tegen ROS. De niet-enzymatische AO 

worden via inname van voeding verkregen. Beide systemen werken zowel intra- als extracellulair. 

1.2.2 Werking 

AO beschermen op 2 manieren tegen ROS. Enerzijds zetten ze ROS om naar minder reactieve 

moleculen en anderzijds voorkomen ze de transformatie van ROS naar moleculen die nog reactiever 

zijn. De belangrijkste enzymatische AO zijn superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) en glutathion 
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peroxidase (GPX). Deze AO werken voornamelijk intracellulair en verwerken oxidanten op een zeer 

specifieke manier.  

SOD wordt gezien als het belangrijkste AO in de bescherming tegen oxidatieve stress. Het verwerkt 

O2
•-  en vormt hierbij H2O2 wat op zijn beurt verwerkt wordt door catalase (Powers SK et al., 2000).  

CAT zet H2O2 om in water en zuurstof en is aanwezig in veel celstructuren maar voornamelijk in 

peroxisomen. De rol van peroxisomen is tweeledig in het verhaal van oxidatieve stress. Enerzijds 

bevatten ze enzymen die ROS genereren, zoals Acyl-CoA oxidasen en xanthine oxidase. Anderzijds 

bevatten ze ook enzymen die de vorming van ROS gaan tegengaan zoals CAT en GPX. Deze twee 

antioxidanten zijn de voornaamste enzymen in de protectie tegen overmatige productie van ROS ter 

hoogte van de peroxisomen. De peroxisomen gebruiken de zuurstof om toxische stoffen onschadelijk 

te maken (Schrader et al., 2006). 

GPX tenslotte zet H2O2 om in water en komt voor in het cystosol en in de mitochondria. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat fysieke activiteit en training de vorming van deze enzymatische 

AO kunnen doen toenemen (Finaud et al., 2006).  

Niet-enzymatische AO werken op een minder specifieke manier. Vitamine (Vit) C, E en A, thiolen en 

flavanoïden zijn voorbeelden hiervan. Ook bepaalde micronutriënten (magnesium, ijzer, koper,…) 

fungeren in het antioxidantensysteem als enzymatische cofactoren. 

Vitamine E is het belangrijkste vetoplosbaar antioxidant. Vit E zorgt ervoor dat de peroxidatie van 

lipiden wordt tegengehouden. Het is overvloedig aanwezig in cellen en mitochondriale membranen. 

Het spoort ook superoxide, hydroxyl en lipide peroxyl radicalen op. 

Vitamine C (=ascorbinezuur) wordt gezien als het belangrijkste wateroplosbaar antioxidant. Vit C 

komt meer voor in weefsels waar de ROS productie hoog is als adaptatie van het lichaam tegen 

oxidatieve stress. Het heeft een dubbele functie in het verminderen van ROS: het zorgt voor het 

opzoeken (scavenging) van ROS en het helpt Vit E om los te komen van zijn radicale vorm nadat vit E 

met ROS gereageerd heeft. Ook heeft Vit C een aantal belangrijke functies in relatie met fysieke 

inspanning. Zo is Vit C van belang voor een normale collageen synthese en is het nodig bij de vorming 

van carnitine (zorgt voor het transport van lange keten vetzuren in de mitochondria). Ook de 

neurotransmitters norepinephrine en epinephrine hebben Vit C nodig voor hun synthese (Braakhuis 

et al., 2010). 

  

Het positief effect van Vit A, thiolen en flavanoïden tegen oxidatieve stress is ook aangetoond in de 

studie van Finaud et al. (2006).  
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1.3 Oxidatieve stress 

De cellen in het lichaam produceren continu vrije radicalen ten gevolge van allerlei metabole 

processen. Deze vrije radicalen worden geneutraliseerd door antioxidanten waardoor de redoxstatus 

in evenwicht is. Hierdoor ondervindt het lichaam geen hinder van deze vrije radicalen. 

Wanneer er echter een toename is van vrije radicalen of wanneer de activiteit van het 

antioxidantensysteem te laag is, ontstaat er een onevenwicht in de redoxstatus in het voordeel van 

de vrije radicalen (Urso et al., 2003). In deze situatie spreekt men van oxidatieve stress. In deze fase 

van oxidatieve stress kan er celschade in het lichaam optreden waarbij lipiden, proteïnen en DNA 

kunnen beschadigd worden (McGinley et al., 2009). Bij sporters zouden er dus sneller 

overbelastingsletsels kunnen optreden ten gevolge van toegenomen oxidatieve stress (Sen, 2001). 

Het voedingspatroon en de fysieke activiteit van sporters zijn ook van invloed op de eventuele 

toename van oxidatieve stress in het lichaam (zie verder). 
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2. Invloed van voeding en fysieke activiteit op oxidatieve 

stress 

2.1 Invloed van voeding op oxidatieve stress 

Verschillende studies hebben aangetoond dat dieet de intensiteit van schade door oxidatieve stress 

kan beïnvloeden. Oxidatieve schade kan optreden in twee omstandigheden: enerzijds door 

verhoogde productie van ROS door chronische ziekte of door exogene bronnen; anderzijds door 

verminderde gehalten van antioxidanten en enzymatische cofactoren (Vetrani et al., 2013). De 

voeding kan zowel de intensiteit van de oxidatieve schade als de antioxidantenmechanismes 

beïnvloeden. Dit verklaart (gedeeltelijk) het verband tussen voeding en chronische ziekten zoals 

atherosclerose, diabetes en kanker (Perez et al., 2002). Een mogelijk verband tussen voeding en 

overbelastingsletsels daarentegen is nog niet aangetoond. 

2.1.1 Nutriënten en oxidatieve stress 

o Proteïnen 

Tot nu toe is er weinig geweten over de associatie tussen de kwaliteit van eiwitten en oxidatieve 

stress. In een review van Vetrani et al. (2013) werden geen onderzoeken gevonden die het effect van 

de hoeveelheid proteïnen op biomarkers voor oxidatieve stress nagingen. 

o Koolhydraten 

Ook het verband tussen koolhydraten en oxidatieve stress is nog maar weinig onderzocht. Er werd 

tijdens de onderzoeken ook meer aandacht besteed aan de glycemische index (GI)1 en glycemische 

load (GL)2 van de voeding dan aan de hoeveelheid koolhydraten. Een observationele studie (Hu et al., 

2006) heeft aangetoond dat er bij inname van voeding met een hoge glycemische index er meer 

lipiden-peroxidatie werd vastgesteld via MDA (=malondialdehyde) en isoprostanen, welke markers 

zijn van een toename van ROS. 

o Vetten 

Het verband tussen vetinname en oxidatieve stress is op grote schaal onderzocht met meer aandacht 

voor de effecten van vetzuren dan voor de hoeveelheid vetten. In een observationele studie van 

Couillard et al. (2006) werd een significant verband tussen vet in de voeding en oxidatieve stress 

aangetoond. Zo zou de inname van meer vet leiden tot een toename van de oxidatieve stress. De 

literatuur hierover is echter niet eenduidig (Vetrani et al., 2013). 

                                           
1 GI= maat voor de snelheid waarmee een koolhydraatbevattend voedingsmiddel wordt verteerd. 
2 GL= maat voor de snelheid waarmee een KH-bevattend voedingsmiddel wordt verteerd maar het houdt ook rekening met de 
hoeveelheid KH in het voedingsmiddel. GL= (GI/100)* verteerbare KH per portie (g)  
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Over de effecten van vetzuren is meer bewijs beschikbaar. Mono-onverzadigde vetzuren (MOVZ) 

blijken de oxidatie van lipiden op een efficiënte manier te doen en zorgen voor minder ROS. 

Verzadigde vetzuren (VVZ) daarentegen zorgen voor een toename van de oxidatieve stress, wat dus 

leidt tot negatieve effecten voor het lichaam (Jenkins et al., 2008; Perez-Martinez et al., 2010; 

Petersson et al., 2010; Tomey et al., 2007). Deze verschillen kunnen verklaard worden door 

verschillen in chemische eigenschappen van de vetzuren. Een ander belangrijk punt is de relatie 

tussen poly-onverzadigde vetzuren (POVZ) en oxidatieve stress. POVZ hebben veel koolstof-koolstof 

bindingen in hun ketens. Dit heeft als gevolg dat er ter hoogte van deze POVZ een grote toename kan 

zijn van oxidatieve stress.  

Verder onderzoek naar de invloed van vetten op oxidatieve stress in het lichaam is noodzakelijk. In 

de huidige literatuur waren de onderzoeken hierover vaak van korte duur. Ook was er een grote 

diversiteit aan hoeveelheden van voedsel en nutriënten die gebruikt werden. Daar bovenop gaat het 

vaak om onderzoeken met een te kleine steekproefgrootte. Er is dus een te grote diversiteit in de 

designs van de studies over dit onderwerp. Om definitieve conclusies te kunnen trekken is er nood 

aan meer gelijkgestemde studiedesigns en onderzoeken met een grotere steekproefgrootte (Vetrani 

et al., 2013). 

2.1.2 Voedsel 

o Fruit en groenten 

Uit observationele studies blijkt dat er een significante daling is van de biomarkers van oxidatieve 

stress bij voldoende inname van vitaminen, fruit en groenten bij gezonde proefpersonen (Tomey et 

al., 2007; Kim et al., 2010). Interventionele studies hebben deze observatie slechts deels bevestigd. 

Uit verschillende studies bleek dat wanneer men een grote hoeveelheid fruit en groenten gedurende 

4 tot 6 weken aan gezonde proefpersonen toediende, dit geen verandering in de levels van 8-iso-

PGF2  (8-isoprostaglandine F2  ) veroorzaakte (Ambring et al., 2004; Dragsted et al., 2004). Een 

aantal studies hebben beschreven dat deze F2-isoprostanes betrouwbare biomarkers zijn van lipiden 

peroxidatie en bruikbaar zijn in vivo als indicator van oxidatieve stress (Bassu & Helmersson, 2005). 

Na een experimenteel-veroorzaakte vetinfusie echter zorgt een groenten- en fruitrijk dieet er wel 

voor dat de acute 8-iso-PGF2  daalde (Lopes et al., 2003). 

De daling van de biomarkers voor oxidatieve stress bij de inname van groenten en fruit bij gezonde 

proefpersonen wordt ook bevestigd door verschillende RCT studies (Visioli et al. 2003; Thompson et 

al. 2005a, 2005b; Crujeiras et al., 2009). Deze positieve effecten kunnen tot stand komen door 

verschillende mechanismen. Eerst en vooral is dit voedsel rijk aan vitaminen (A,C en E), mineralen en 

precursoren (caratenoïden) waarvan de antioxidatieve werking bekend is. Verder blijkt uit 
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verschillende studies dat vitaminen een positief effect hebben op de productie van enzymen die 

verantwoordelijk zijn voor DNA herstel (Tudek et al, 2006). Mineralen gaan fungeren als 

enzymatische cofactoren die de protectieve werking van antioxidanten tegen vrije radicalen 

verhogen. Verder zijn groenten en fruit rijk aan phytochemicaliën. Dit zijn bioactieve componenten 

die de activiteit van antioxidanten verhogen (Srinivasan et al, 2007). 

o Volkoren producten en voedingsvezels 

Een hoge inname van volkoren producten kan zorgen voor protectie tegen OS omdat volkoren 

producten (onder andere volkorenbrood en volkoren ontbijtgranen) een relatief hoog gehalte aan 

antioxidant activiteit hebben (Slavin J., 2003; Halvorsen et al., 2006).  De antioxidanten in 

volkorenproducten zijn wateroplosbaar, vetoplosbaar en voor ongeveer de helft onoplosbaar. De 

oplosbare antioxidanten bevatten onder andere flavanoïden waarvan hierboven reeds het reductieve 

effect van oxidatieve stress is vermeld. Een deel van onoplosbare antioxidanten kan worden 

vrijgesteld door de microbiale enzymen in het colon (Slavin J., 2003).  

o Rood vlees  

Regelmatig consumeren van rood vlees zou dat de oxidatieve stress doen stijgen (Cai et al., 2002). In 

een studie van Lee et al. (2004), waar men het risico op het ontwikkelen van coronaire slagader 

ziekten wil onderzoeken, werd de oxidatieve stress geassocieerd met de inname van rood vlees. Dit 

komt doordat rood vlees in al zijn bereidingen vaak gepaard gaat met een hoge inname van 

verzadigd vet, eiwit, heem-ijzer, nitraten en nitriet, heterocyclische amines,… wat bijdraagt tot een 

toename van inflammatie en oxidatieve stress (Montonen et al., 2013). 

o Dranken  
 

 Sportdrank en water 

Dehydratatie zorgt voor een duidelijke toename van de oxidatieve schade in het lichaam en doet het 

fysieke prestatievermogen dalen bij de sporter. Uit het onderzoek van Paik et al. (2009) blijkt dat de 

fysiologische homeostase in het lichaam kan hersteld worden en er ook bescherming is tegen 

oxidatieve stress. Dit herstel en deze bescherming komt tot stand door rehydratatie van het lichaam 

via water of sportdrank (Gatorade©). Uit dit onderzoek blijkt dat rehydratatie via sportdrank een 

grotere bescherming biedt tegen oxidatieve stress dan het aanvullen van de vochtbalans via gewoon 

water. 
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 Koffie en thee 

RCT’s tonen aan dat groene thee oxidatieve schade aan DNA kan reduceren  (van het Hof et al., 

1997). Toch is er slechts beperkte wetenschappelijk evidentie dat thee een grote invloed zou hebben 

op oxidatieve stress in het lichaam. Verder onderzoek hiernaar is nodig. Van koffie is bewezen dat 

het een hoog gehalte aan antioxidanten bevat (Halvorsen et al., 2006), wat er mogelijks op wijst dat 

koffie een positief effect heeft op het reduceren van ROS in het lichaam. 

o Alcohol en roken 

Observationele studies hebben een verband aangetoond tussen alcoholconsumptie en oxidatieve 

schade aan vetten en DNA. In een Japanse studie van Sakano et al. (2009) bleek dat zowel roken als 

drinken geassocieerd werden met een toename van urinaire 8-isoprostane. Dit is een biomarker voor 

oxidatieve stress. Er werd aangetoond dat er tijdens het ethanol metabolisme een overproductie is 

van vrije radicalen. Vergelijkbare resultaten vinden we in het onderzoek van Lecomte et al. (1994). Zij 

vonden bij chronische alcoholdrinkers verhoogde markers van oxidatieve stress (onder andere MDA) 

en lagere levels van antioxidanten (onder andere a-tocopherol en Vit C). Deze factoren zijn suggestief 

voor een gedaalde bescherming tegen oxidatieve stress bij chronisch alcoholgebruik.  

De studie van Addolorato et al. (2008) onderzocht het korte termijn effect van gematigde 

alcoholconsumptie op oxidatieve stress bij gezonde mannen.  De proefpersonen werden willekeurig 

verdeeld over vier groepen.  Groep A dronk bier, groep B rode wijn , groep C dronk sterke drank en 

de laatste groep was een controlegroep die geen alcohol consumeerde.  Er werd een stijging van 

MDA vastgesteld in de drie groepen die aan ethanol werden blootgesteld. Verder werd er ook een 

significante daling van GSH (=gluthathion, een antioxidant dat vaak wordt gebruikt om oxidatieve 

stress te meten) en vitamine E vastgesteld in deze 3 groepen. Al blijken deze effecten wel afgezwakt 

te worden wanneer alcohol onder de vorm van bier of wijn wordt geconsumeerd . Uit ander 

onderzoek blijkt echter de dagelijkse consumptie van 400ml rode wijn per dag een positief effect zou 

hebben op de reductie van oxidatieve stress. Zij vonden een duidelijke afname van MDA en GSH en 

een toename van de totale antioxidantenstatus in het bloedplasma (Micallef et al., 2007). Over het 

effect van rode wijn op oxidatieve stress is nog geen eenduidigheid in de literatuur.   

o Voedingssupplementen 

Er zijn reeds veel onderzoeken gedaan naar het nut van supplementatie van vitamine C en E. 

Algemeen kan gesteld worden dat de supplementatie van deze vitaminen niet zal leiden tot het 

verbeteren van sportprestaties. De supplementatie van Vit C en Vit E kan wel bescherming bieden 

tegen oxidatieve stress, spierschade en inflammatie van de spieren. Rond dit thema is er echter heel 
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wat tegenstrijdige literatuur. Hierbij moet vermeld worden dat de antioxidanten supplementatie zeer 

goed moet worden gecontroleerd wat betreft samenstelling, duur en dosis van de toediening. Een te 

hoge dosis kan immers negatieve effecten veroorzaken (Finaud et al., 2006, McGinley et al., 2009). 

Definitieve conclusies trekken naar de effecten van antioxidanten supplementatie is moeilijk 

aangezien er nog veel onenigheid is in de literatuur. Vandaag de dag is het voor sporters van alle 

niveaus aan te raden om een gezond en evenwichtig voedingspatroon te volgen, dat voldoende 

antioxidanten bevat. Wanneer er door sporters toch inname is van voedings- en of 

vitaminesupplementen, moet dit in dosissen zijn die aangepast zijn aan de noden van de sporter en 

zijn trainingsintensiteit. Tijdens periodes van intensieve training of competitie kunnen voedings- 

en/of vitaminesupplementen een goede aanvulling zijn op het normale voedingspatroon van een 

sporter (Margaritis et al., 2003).  

 

2.2 Invloed van fysieke activiteit op oxidatieve stress 

Er is reeds bewijs dat er bij atleten minder oxidatieve stress aanwezig is in rust dan bij hun sedentaire 

tegenhangers. Wel is er een acute stijging van de oxidatieve stress tijdens intensieve training 

(Bloomer et al., 2009). ROS-productie, geïnduceerd door inspanning, heeft een signalisatiefunctie die 

een belangrijke rol speelt in de adaptatie van spiercellen aan inspanning. ROS kan geneutraliseerd 

worden door het antioxidantensysteem dat ook de nodige aanpassingen aan inspanning heeft 

ondergaan. Dit is voornamelijk te wijten aan de up-regulatie van endogene antioxidant enzymes 

zoals mitochondriale superoxide dismutase, glutathione peroxidase en γ-glutamylcysteine synthetase 

(Gomez-Cabrera et al., 2008). 

Regelmatige fysieke activiteit zorgt dus voor het ontstaan van adaptieve veranderingen in 

skeletspiervezels (Powers et al, 2011). Een andere belangrijke adaptatie van de skeletspier bij 

uithoudingstraining is dat de spiervezel een verhoogde mitochondriale inhoud heeft. Dit is te wijten 

aan de mitochondriale biogenese. De mate waarin oxidanten ontstaan en hoe dit gebeurt is 

afhankelijk van de soort fysieke activiteit die wordt uitgevoerd. Zo is er een verschil tussen de impact 

van een eenmalige trainingsprikkel en die van trainingsprikkels op regelmatige basis. Ook is er een 

verschil in productie van vrije radicalen en antioxidanten tijdens aerobe en anaerobe fysieke 

activiteit.  

 

  



 
13 

2.2.1 Eenmalige versus regelmatige fysieke activiteit  

Er werd reeds aangehaald dat een eenmalige trainingsprikkel en regelmatige trainingsprikkels de 

ROS-productie in neutrofielen op een verschillende manier beïnvloeden. Een acute trainingsprikkel 

veroorzaakt apoptose en reductie van de mitochondriale membraanpotentiaal, terwijl regelmatige 

training de weerstand tegen oxidatieve stress verhoogt (Syu, 2011). Regelmatige fysieke activiteit 

gaat gepaard met lichte schade aan de weefsels gevolgd door herstel. Deze schade wordt vaak 

beschreven als adaptieve microtraumata.  Wanneer adequaat herstel kan plaatsvinden, is er een 

adaptatie en een verbetering van de atletische prestatie (Smith, 2000).  

ROS die gevormd wordt tijdens training lokt specifieke adaptaties uit zoals verhoogde weerstand 

tegen oxidatieve stress en lagere levels van oxidatieve schade (Radak, 2008). Deze daling van de 

oxidatieve stress door regelmatig trainen wordt dus veroorzaakt door een verhoogde efficiëntie van 

het antioxidantensysteem als respons op de extra productie van vrije radicalen tijdens een 

inspanning. Opdat deze adaptatie zou plaatsvinden moet de training wel voldoende lang en intensief 

zijn. Hoewel de meeste studies aantonen dat training zorgt voor een verbetering van de 

oxidanten/antioxidantenstatus, zijn er sommige studies die een daling van de effectiviteit van het 

antioxidanten systeem aantonen. Dit is voornamelijk bij sporters die blootgesteld worden aan zeer 

intensieve trainingen en competities met een ongeschikt dieet (Finaud et al., 2006). 

 

2.2.2 Oxidatieve stress bij aerobe en anaerobe fysieke activiteit 

Aerobe oefeningen zorgen voor een toename van de VO2 wat gaat leiden tot een stijging van de 

productie van vrije radicalen door lekkage van elektronen uit het zuurstofmetabolisme. Bij aerobe 

oefeningen van een lage intensiteit blijkt dat deze stijging volledig wordt opgevangen door het 

antioxidantensysteem. Hoe hoger de intensiteit van de fysieke activiteit, hoe hoger de productie van 

vrije radicalen is en hiermee is er dus ook een toename van de oxidatieve stress (Palmer et al., 2003). 

Aerobe activiteit zorgt ook voor een toename in de capaciteit van het antioxidantensysteem. Het 

heeft een effect op zowel de enzymatische als niet-enzymatische AO. Er blijkt uit verscheidene 

studies dat, kort na de vrijstelling van vrije radicalen, er een toename is van de enzymatische AO 

capaciteit in het bloed en weefsels waar deze radicalen worden vrijgesteld (Liu et al., 1999). Ook 

Vitamine C en E worden gemobiliseerd naar de plaatsen in het lichaam waar vrije radicalen en ROS 

toenemen (Mastaloudis et al., 2001; Takanami et al., 2000). 

Ook bij anaerobe fysieke activiteit is er een toename van de oxidatieve stress. Er blijkt vooral een 

toename te zijn van oxidatieve stress na supramaximale inspanningen (bijvoorbeeld sprinten, 
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Wingate test en sprongoefeningen). De oorsprong van de vrijgekomen vrije radicalen en ROS kent 

wel deels een andere bron dan de vrije radicalen die via elektronenlekkage tijdens aerobe 

oefeningen vrijkomen (Groussard et al., 2003). Bij anaerobe fysieke activiteit is er een toename van 

de vrije radicalen via de productie van xanthine oxidase3, ischaemische reperfusie en een respiratoire 

burst (Sahlin et al., 1992). De invloed van anaerobe fysieke activiteit op AO is minder duidelijk 

(Finaud et al., 2006).  

  

                                           
3 Zet in het bijzijn van  xanthine moleculair zuurstof om tot O2

•- dat verder kan gereduceerd worden tot H2O2 en OH•. Deze 

kunnen reageren met cellulaire proteïnen en zo cellulaire schade aanbrengen. 
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3. Overbelastingsletsels bij sporters 

3.1 Definitie en pathofysiologie overbelastingsletsel 

Letsels kunnen worden veroorzaakt door een direct trauma of door repetitieve belasting. In het 

eerste geval gaat het om een acuut letsel. Dit is het resultaat van een éénmalige grote 

krachtinwerking in een korte periode, bijvoorbeeld een scheur van de achillespees. Wanneer het 

letsel wordt veroorzaakt door repetitieve belasting spreken we van overbelastingsletsels. Deze zijn 

het resultaat van herhaalde belasting en trauma van de weefsels van het lichaam (spieren, pezen, 

botten en gewrichten) waarbij er niet voldoende tijd is voor adequate genezing (Bennell et al., 1996; 

Maganaris et al., 2004). 

De pathofysiologie berust op een verstoorde balans tussen de belasting die het lichaam ondergaat en 

de belastbaarheid van het lichaam. Zolang de belasting kleiner is dan de belastbaarheid, zal de 

functie normaal zijn. Als weefsels langere tijd een grotere belasting moeten ondergaan dan de 

belastbaarheid toestaat, is de kans groot dat bepaalde weefsels worden beschadigd en dat er een 

overbelastingsletsel ontstaat. Dit geheel wordt omschreven als het ‘belasting-belastbaarheidsmodel’ 

(Hreljac, 2004). 

 

3.2 Link met oxidatieve stress 

In de studie van Finaud et al. (2006) suggereert men dat blessures deels kunnen veroorzaakt worden 

door de productie van vrije radicalen tijdens fysieke activiteit wanneer deze niet in evenwicht zijn 

met de antioxidanten. Vrije radicalen kunnen immers spiervermoeidheid, ziektes, celschade en 

veroudering van weefsels induceren. 

In de literatuur is geen duidelijke link aangetoond tussen oxidatieve stress en overbelastingsletsels. 

Longo et al. (2008) beschrijven wel een link tussen oxidatieve stress en tendinopathieën.  

Men veronderstelt dat de pees constant blootgesteld wordt aan ROS tijdens normale 

sportactiviteiten. Dit kan, in combinatie met levensstijl en mogelijke erfelijke factoren, de integriteit 

van de pees beïnvloeden en speelt ook een rol in de regeling van het peesherstel. Wanneer er teveel 

ROS aanwezig is en er te weinig antioxidanten zijn kan dit leiden tot een verhoogde kans op 

peesletsels.  

ROS ontstaat op verschillende manieren ter hoogte van de pezen tijdens fysieke activiteit. Ischemie 

treedt op wanneer een pees onder maximale trekbelasting is. Bij relaxatie wordt de pees terug 
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bevloeid (reperfusie) en worden er vrije zuurstofradicalen gevormd (Goodship et al., 1994). Ischemie 

heeft een negatieve invloed op het normale genezingsproces door de verminderde voeding van de 

fibroblasten. Dit zorgt voor minder inflammatie en verminderde herstelcapaciteit van het weefsel. 

Peroxiredoxine 5 is een antioxidant enzyme dat cellen beschermt tegen schade door deze radicalen. 

Het enzyme werd gevonden in menselijke tenocyten maar blijkt ook te weinig voor te komen bij een 

tendinopathie (Sharma et al., 2005). 

Verder kan spontane apoptose (geprogrammeerde celdood) een rol spelen in het ontstaan van een 

tendinopathie. Oxidatieve stress zou ook een rol spelen in het induceren van apoptose (Sharma et 

al., 2005).  

Tijdens het bewegen wordt energie opgeslagen in de pees waarvan 20% wordt omgezet in warmte. 

Dit wordt hysteresis genoemd. Hyperthermie induceert ook productie van ROS en kan zorgen voor 

verhoogde celdood en peesdegeneratie (Goodship et al., 1994).  
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4. Conclusie  

Voor de studie wordt uitgegaan van de volgende veronderstelling: een overbelastingsletsel ontstaat 

wanneer er een onevenwicht is tussen belasting en belastbaarheid.  

De belastbaarheid wordt onder andere bepaald door de oxidanten/antioxidantenstatus. Wanneer er 

een overgewicht is van de oxidanten ten opzichte van de antioxidanten ontstaat oxidatieve stress, 

wat op zijn beurt zorgt voor schade ter hoogte van de weefsels (Urso et al., 2003). De soort voeding 

en het voedingspatroon hebben een invloed op balans tussen antioxidanten en oxidanten in het 

lichaam (Vetrani et al., 2013). Op die manier zou het voedingspatroon de belastbaarheid van de 

sporter beïnvloeden. 

In de huidige literatuur zijn er studies die de link tussen oxidatieve stress en voeding bevestigen 

(Vetrani et al., 2013). Zo zorgen onder andere MOVZ, fruit en groenten, volkoren producten, koffie, 

water en sportdrank voor een daling van oxidatieve stress. POVZ, VVZ, rood vlees en sommige 

soorten alcohol daarentegen zorgen voor een stijging van oxidatieve stress in het lichaam. Verder zijn 

er nog heel wat andere nutriënten die effect kunnen hebben op de oxidanten/antioxidantenstatus in 

het lichaam. Om hierover conclusies te trekken is er echter nood aan meer gerandomiseerde 

klinische studies op langere termijn. Een algemene stelling die uit de huidige studies kan worden 

aangenomen is dat het aanwenden van een gezond en evenwichtig voedingspatroon beter is dan het 

innemen van afzonderlijke ‘dietary compounds’ of voedingssupplementen (Vetrani et al., 2013). 

Naast de belastbaarheid is de belasting een bepalende factor in het ontstaan van een 

overbelastingsletsel. De belasting wordt bepaald door de hoeveel en de intensiteit van de fysieke 

activiteit. Fysieke activiteit en spiercontractie zorgen op korte termijn voor een toename van de 

oxidanten. Wanneer de belasting de belastbaarheid overschrijdt voor een lange periode en er 

onvoldoende tijd is voor herstel ontstaan overbelastingsletsels.  

In de literatuur werden geen studies gevonden die de link tussen oxidatieve stress en 

overbelastingsletsels aantonen. Wel zijn er studies over de link tussen oxidatieve stress en  

peesletsels (Bestwick et al., 2000). Wanneer de vrij radicalen en de antioxidanten niet meer in 

evenwicht zijn ontstaat oxidatieve stress, wat zorgt voor schade ter hoogte van de weefsels en dus 

ook ter hoogte van het peesweefsel.  

Studies die de invloed van voeding en oxidatieve stress op het ontstaan van overbelastingsletsels in 

kaart brengen ontbreken echter. Dit was de aanzet om op zoek te gaan naar wat nu juist de positieve 

en negatieve effecten zijn van voeding (inname van antioxidanten) en fysieke activiteit op oxidatieve 
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stress bij sporters en of er een eventueel verband is met het ontstaan van overbelastingsletsels bij 

deze sporters. 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van volgende alternatieve hypothesen: De proefpersonen 

met een lagere antioxidanteninname maken meer kans op het ontstaan van een  

overbelastingsletsel. Er is een associatie tussen algemene fysieke activiteit en het ontstaan van 

overbelastingsletsels. Er is een relatie tussen de antioxidanteninname en de fysieke activiteit. 

Hieruit kunnen volgende onderzoeksvragen worden geformuleerd:  

“Wat is de relatie tussen de antioxidanteninname via voeding en het ontstaan van 

overbelastingsletsels bij sporters?”  

“Wat is de relatie tussen de fysieke activiteit en het ontstaan van overbelastingsletsels bij sporters?”  

 “Wat is de relatie tussen de antioxidanteninname via voeding en de fysieke activiteit?” 
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Methode 
1. Procedure 

Er werd getracht 150 sporters te rekruteren. Zowel blessurevrije sporters als sporters met een recent 

overbelastingsletsel werden gerekruteerd. De geïnteresseerden vulden eerst een intake vragenlijst in 

om er zeker van te zijn of ze al dan niet in aanmerking kwamen om deel te nemen aan de studie. 

Geïncludeerde proefpersonen werden gedurende 21 weken opgevolgd of tot dat er een 

overbelastingsletsel optrad.  

Bij het begin van de studie vulden de deelnemers online een voedingsvragenlijst (FFQ specifiek voor 

antioxidanten) en een Baecke vragenlijst over lichamelijke activiteit in. De eerste peilt naar de 

inname van antioxidanten in hun vaste voedingspatroon. De tweede brengt de algemene fysieke 

activiteit in kaart. Verder werd een wekelijks online vragenformulier gebruikt om de sportactiviteiten 

en eventuele letsels van de afgelopen week te bevragen. 

Wanneer de proefpersonen een letsel opliepen werd de aard hiervan achterhaald met behulp van 

een verdere vragenlijst die de details van het letsel bevroeg. Als het letsel chronisch van aard bleek 

te zijn werden de proefpersonen doorverwezen naar Dr. Mileen Devleeschhouwer (dienst fysische 

geneeskunde UZ Gent).  Door deze arts werd vastgesteld of het effectief om een overbelastingsletsel 

ging. Op het einde van de studie werden de proefpersonen verdeeld in twee groepen: een groep met 

de proefpersonen die een overbelastingsletsel hadden opgelopen (=letselgroep) en een groep met 

de proefpersonen die geen overbelastingsletsel hadden opgelopen (=niet-letselgroep). Op basis van 

deze gegevens werd nagegaan of er mogelijks een verband is tussen de fysieke activiteit, de 

ingenomen antioxidanten en de eventuele overbelastingsletsels bij de proefpersonen. 
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2. Deelnemers 

Er werd beroep gedaan op verschillende sportieve populaties: topsporters, competitiespelers en 

recreanten uit verschillende sporttakken. Trainers van diverse sportclubs in Gent en omstreken 

werden via e-mail, met inbegrip van een informatiebrief (zie appendix 1), gecontacteerd om hun 

leden te laten deelnemen. Verder werden ook proefpersonen gerekruteerd via sociale media. Er 

waren 148 proefpersonen die zich aanboden om deel te nemen. Daarvan werden er 131  

geïncludeerd. 17 proefpersonen werden geëxcludeerd op basis van onderstaande in- en 

exclusiefactoren. Er werd  rekening gehouden met volgende inclusiecriteria : 

- De proefpersonen beoefenen minstens 3 uur sport per week.  

- De proefpersonen zijn tussen 16 en 65 jaar oud. 

- De proefpersonen verstaan goed Nederlands. 

 

De volgende exclusiecriteria werden gebruikt: 

- Neurologische stoornissen, hartproblemen, longproblemen, diabetes (type 1 en 2),  reumatische 

aandoeningen, chirurgische ingreep aan het bewegingsapparaat in het voorbije jaar 

- Rokers 

- Personen met een BMI lager dan 18 kg/m² of hoger dan 30 kg/m² 

- Personen die NSAID’s innamen op het moment van de rekrutering 

- Personen met een acuut letsel 

- Personen met een chronisch overbelastingsletsel waar ze al langer dan een jaar last van hadden 

 

Wanneer een proefpersoon een acuut letsel opliep tijdens de studie mocht deze terug meedoen als 

het letsel opgelost was. Bij een langdurig acuut letsel (langer dan 1 maand) werd de proefpersoon 

uitgesloten uit het onderzoek. Vermits het onderzoek een continue opvolging vraagt, was er een 

hoge drop-out. 23 personen stopten met het onderzoek voor het beëindigd werd. 3 hiervan moesten 

stoppen doordat ze een langdurig acuut letsel hadden opgelopen. Op het einde van het onderzoek 

werden er uiteindelijk 108 proefpersonen, die voldeden aan alle in- en exclusiecriteria en die alle 

vragenlijsten correct invulden, in de dataverwerking opgenomen. Van deze 108 proefpersonen 

waren er 4 die vanaf het begin van de studie al een overbelastingsletsel hadden. 
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3. Vragenlijsten 

De deelnemers konden alle vragenlijsten via een online platform invullen. Telkens als een vragenlijst 

moest ingevuld worden kregen de proefpersonen een reminder via e-mail. Het systeem was 

gebruiksvriendelijk om drop-outs zo veel mogelijk te vermijden.  

 

3.1 Intakevragenlijst 

Voor de aanvang van het onderzoek werden de deelnemers verzocht een intakevragenlijst in te 

vullen. Deze bevroeg de algemene gegevens (leeftijd, geslacht, gewicht, lengte en beroep). Verder 

werd gepeild naar factoren die mogelijks een invloed konden hebben op oxidatieve stress in het 

lichaam. Zo werd er gevraagd of de proefpersonen rookten. Er werd ook gevraagd naar het 

eventuele gebruik van orale contraceptiva en anti-inflammatoire medicatie. Ook de wekelijkse 

fysieke activiteit werd bevraagd, meer bepaald  het soort sport, het niveau van sportbeoefening, hoe 

lang de persoon in kwestie reeds sportte en het aantal uren sport per week. Daarnaast werd er 

geïnformeerd naar de medische voorgeschiedenis om een beeld te krijgen van het letselprofiel van 

de proefpersonen. In deze vragenlijst kwamen alle inclusie- en exclusiecriteria (zie bovenstaande) 

aan bod. Op basis van deze vragenlijst werd beslist of de persoon al dan niet in aanmerking kwam 

voor het onderzoek. 

 

3.2 Voedingsvragenlijst 

Om de voedselinname van de proefpersonen te inventariseren werd gebruik gemaakt van de food 

frequency questionnaire (FFQ) specifiek voor  antioxidanten. Deze FFQ werd ontwikkeld om de 

antioxidanteninname bij atleten te bevragen (Braakhuis et al., 2010).  Bij het opstellen van deze 

vragenlijst werd gebruik gemaakt van de FRAP-methode (ferric reducing ability plasma) om de totale 

antioxidantenactiviteit van voedingsmiddelen te onderzoeken. Via de FRAP-methode werd de TAC 

(total antioxidant capacity) van voeding berekend. Op die manier werd een grote 

antioxidantendatabase aangelegd die gebruikt werd als basis van deze FFQ. De voedingsmiddelen 

die meer dan 0,1 mmol FRAP activiteit hadden en die frequent gegeten werden door de te 

onderzoeken populatie (voedingspatroon van de USA populatie volgens de USA consumption data) 

werden in de FFQ opgenomen. Ook inname van voedingssupplementen en multivitaminen werden 

opgenomen.  

In deze FFQ werd gevraagd naar de frequentie en de hoeveelheid inname van de desbetreffende 

voeding. Door de antioxidantencapaciteit van het voedsel te vermenigvuldigen met de frequentie en 
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hoeveelheid van inname kon de totale antioxidanteninname berekend worden (Braakhuis et al., 

2010). De validiteit werd onderzocht door de FFQ te vergelijken met een 7-dagenvoedingsdagboek 

en met een biomarker voor antioxidantcapaciteit (FRAP). De correlatie met het 7-dagendagboek was 

matig. De correlatie met de plasma biomarker was laag maar dit was ook zo voor het 7-

dagendagboek. De test-retest reliability was hoog. In hun onderzoek concludeerden Braakhuis et al. 

dat de FFQ minder arbeidsintensief is voor zowel de proefpersonen als de onderzoekers in 

vergelijking met een 7-dagendagboek. Het zou ten minste even betrouwbaar zijn om de 

antioxidanteninname in te schatten. Aangezien deze vragenlijst in het Engels is werd ze vertaald naar 

het Nederlands om begripsbias te vermijden. De vertaalde versie werd eerst gecontroleerd door 

diëtiste, Nele Callewaert. De proefpersonen dienden deze vragenlijst in het begin en op het einde 

van het onderzoek in te vullen.  

 

3.3 Vragenlijst fysieke activiteit 

Om het fysieke activiteitsniveau in kaart te brengen werd de Baecke vragenlijst gebruikt (Baecke et 

al., 1982). Deze vragenlijst werd enkel bij aanvang van het onderzoek afgenomen. Er werd gekozen 

voor deze vragenlijst omdat deze in het Nederlands beschikbaar is (geen begripsbias mogelijk), het 

een gevalideerde vragenlijst is die weinig tijd in beslag neemt en slechts 1 keer moet afgenomen 

worden (Florindo et al., 2003). De validiteit en de betrouwbaarheid van de Baecke vragenlijst bij 

mannen en vrouwen werd aangetoond in het onderzoek van Baecke et al. Zij deden hun onderzoek 

op een Nederlandse onderzoekspopulatie van mannen en vrouwen tussen de 20 en 32 jaar.  

De Baecke vragenlijst peilt naar de fysieke activiteit die mensen in het alledaagse leven doen en is 

onderverdeeld in 3 verschillende elementen van fysieke activiteit: fysieke activiteit op het werk, 

fysieke activiteit tijdens sport en fysieke activiteit tijdens vrije tijd (exclusief sport). De vragenlijst is 

standaard opgebouwd uit 16 vragen die beantwoord moeten worden via een vijfpuntenschaal 

(nooit, zelden, soms, vaak, altijd). Bij de vragen in verband met sport moet het aantal uren sport en 

de frequentie per jaar ingevuld worden over de twee meest beoefende sporten. 

De resultaten werden uiteindelijk gegroepeerd in een werk index, een sport index en een vrije tijd 

index. De totale activiteitscore werd berekend door de drie indexen bij elkaar op te tellen. De 

uiteindelijke score geeft een betrouwbaar beeld van de mate van fysieke activiteit die de 

proefpersonen verrichten per jaar (Baecke et al., 1982).   
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3.4 Wekelijkse vragenlijst 

De proefpersonen vulden elke week een korte online-vragenlijst in. Er werd bevraagd welke sporten 

men beoefend had en hoeveel uur. Ook werd, onder de vorm van een ja/nee-vraag, achterhaald of 

de proefpersonen in de loop van de week al dan niet een letsel hadden opgelopen. Indien een 

proefpersoon geen letsel had opgelopen werd de vragenlijst afgesloten. Als de proefpersonen een 

letsel rapporteerden werden ze automatisch via een hyperlink verder geleid naar het 2de stuk van de 

vragenlijst die handelde over hun opgelopen blessure. Er werd gevraagd naar het ontstaan, de 

lokalisatie, de hinder, de voorgeschiedenis en de eventuele diagnose van het letsel.  

Het blessureregistratieformulier werd opgesteld door onder andere Lode Goosens en Ruth Verrelst 

in kader van een onderzoek naar sportblessures bij bachelorstudenten ‘lichamelijk opvoeding en 

bewegingswetenschappen’ aan de Universiteit Gent (Goosens et al., 2013). De medische termen in 

deze vragenlijst werden verklaard om het verstaanbaar te maken voor niet-medisch geschoolden. 

Via deze vragenlijst kon er een duidelijk beeld gemaakt worden van de aard van de blessure bij de 

proefpersoon in kwestie.  

Afhankelijk van het ontstaan van het letsel werd het letsel als acuut of overbelasting geclassificeerd. 

Als het letsel het gevolg was van een duidelijk aantoonbaar event werd het letsel gedefinieerd als 

acuut. De letsels die geleidelijk waren ontstaan zonder duidelijk identificeerbaar event werden 

gedefinieerd als overbelastingsletsels (Bahr, 2009). De personen die aangaven dat het letsel 

geleidelijk ontstaan was en hinder hadden bij hun sportactiviteiten werden doorgestuurd naar de 

controlerende arts Dr. Mileen Devleeschhouwer (dienst fysische geneeskunde UZ Gent). Ook de 

personen waarover twijfel was of het om overbelasting zou gaan werden doorgestuurd.  
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4. Onderzoek letsel 

De arts onderzocht of het effectief om een overbelastingsletsel ging. Een overbelastingsletsel werd  

gedefinieerd als een letsel dat gradueel ontstaat en dat de sportprestaties tijdens competitie of 

training beïnvloedt (Fuller et al, 2006). Er is geen duidelijk aantoonbaar of gekend trauma of een 

ziekte die de symptomen zou kunnen verklaren (Orava, 1980). De eerste symptomen van het letsel 

vonden maximaal 1 jaar voor het begin van de studie plaats. Indien de symptomen van het letsel al 

langer dan 1 jaar bestonden werd de proefpersoon geëxcludeerd.  Na de consultatie bij de arts werd 

beslist of de proefpersoon al dan niet een overbelasting letsel had opgelopen. Van de proefpersonen 

die een letsels opliepen tijdens de studie werden enkel de overbelastingsletsels gebruikt voor de 

statistische verwerking.  
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5. Data-analyse 

5.1 Verzamelen en ordenen van de gegevens 

 

5.1.1 Intakevragenlijst 

Voor het opstellen van de intake vragenlijst werd gebruik gemaakt van het online platform ‘google 

drive®’. De reacties hierop kwamen terecht in de google drive® account. Na het aanmaken van de 

vragenlijst werd de hyperlink naar deze vragenlijst via e-mail of via sociale media (Facebook®) tot bij 

de proefpersonen gebracht. De resultaten werden verzameld in een Microsoft Excel® spreadsheet. 

Uit dit document werden proefpersonen verwijderd op basis van de in- en exclusiecriteria en 

ongeldige antwoordformulieren. De overblijvende proefpersonen werden alfabetisch gerangschikt 

op familienaam. Op die manier werd een database van 108 geldige proefpersonen opgesteld in 

Excel® die statistisch werd verwerkt in SPSS 22® via de functie descriptive statistics. In dezelfde 

database werden de resultaten van de FFQ, de Baecke vragenlijst en de wekelijkse vragenlijst ook 

opgenomen. 

5.1.2 Voedingsvragenlijst 

De FFQ werd in een online enquête omgezet met het enquêteprogramma SurveyMonkey®. De 

vragenlijst werd in de eerste week van het onderzoek samen met de Baecke vragenlijst over fysieke 

activiteit en de wekelijkse vragenlijst via e-mail verstuurd naar alle proefpersonen die geïncludeerd 

waren in het onderzoek.  Deze vulden de vragenlijst bij het begin en op het einde van de studie in. De 

waarden van de FFQ op het einde van het onderzoek werden gebruikt om de antioxidantenintake 

van iedere proefpersoon te bepalen. Ook werd het verschil berekend tussen de inname op het einde 

van de studie en in het begin van de studie (=Δ-FFQ-score). Dit was om na te gaan of de 

antioxidanteninname eventueel gestegen of gedaald zou zijn en of deze verandering een eventuele 

invloed kon hebben op het ontstaan van een overbelastingsletsel. Deze berekening van de delta kon 

enkel uitgevoerd worden bij de proefpersonen die in het begin van de studie nog geen 

overbelastingsletsel hadden. Van 4 proefpersonen werd de delta dus niet berekend. Na afloop van 

het onderzoek werden alle gegevens gedownload in een Microsoft Excel® document. De reacties 

werden alfabetisch geordend volgens de familienamen en blanco enquêtes werden eruit gehaald. 

Surveymonkey® codeerde alle antwoorden met een code van 1 tot n, met n als aantal 

keuzemogelijkheden voor een bepaalde vraag. Braakhuis et al. (2010) kenden aan elk antwoord een 

waarde toe zodat een score kon berekend worden. Deze waarden waren samengevat in een coding 

sheet die we via email van haar ontvingen. Deze waarden werden ook ingebracht in hetzelfde 

Microsoft Excel®  document zodat de scores automatisch konden berekend worden. Er werd zowel 

gevraagd naar de hoeveelheid van inname als naar de frequentie. De frequentie werd als een waarde 
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per week uitgedrukt. In de waarde van de hoeveelheid was ook de hoeveelheid antioxidanten 

verwerkt. De eenheid van de uiteindelijke waarde was mmol/week. 

5.1.3 Baecke vragenlijst fysieke activiteit 

De Baecke vragenlijst werd letterlijk overgenomen in het online platform ‘google drive®’ en via e-mail 

verstuurd naar alle proefpersonen. Vervolgens verzamelde men de resultaten in een Microsoft 

Excel® spreadsheet. Ook hier werden de reacties alfabetisch geordend en de blanco enquêtes 

verwijderd. Opdat men de indexen automatisch zou kunnen berekenen, werden de formules (zie 

tabel 1) om de indexen te berekenen en de scores per antwoord ingevoerd. Aangezien in de 

gebruikte Nederlandse vragenlijst de eerste vraag voor de werkindex niet overeenkwam met het 

scoreformulier werd deze vraag weggelaten en de formule rekenkundig aangepast. Ook vraag 1 voor 

de werkindex liet men weg uit de formule en er werd gedeeld door 7 in plaats van door 8.  

Werk index 
 
  

= ((6-(punten vraag 2)) + SOM (punten vraag 1,3,4,5,6,7,)) / 8 
(oorspronkelijk)  
 
  ((6-(punten vraag 2)) + SOM (punten vraag 3,4,5,6,7,)) / 7 

(aangepast) 
Sport index 
  

= (SOM(punten vraag 9,10,11,12)) / 4  

Vrije tijd index  = ((6-punten vraag 13)) + SOM(punten vraag 14,15,16)) / 4  
Totale activiteitsscore  = werk index + sport index + vrije tijd index  

 

Tabel 1: Deze tabel toont de berekening van de verschillende activiteitsscores (Baecke et al., 1982). 

5.1.4 Wekelijkse vragenlijst 

De wekelijkse vragenlijst werd opgesteld in het online enquêteprogramma ‘SurveyMonkey®’. De 

proefpersonen ontvingen elke week een e-mail met een reminder om de vragenlijst in te vullen. Deze 

vragenlijst werd gebruikt ter controle om na te gaan of de proefpersonen nog meededen met het 

onderzoek. Ook werd de vragenlijst gebruikt om het verschil in fysieke activiteit (=Δ-fysieke activiteit) 

op het einde en in het begin van het onderzoek na te gaan. Deze Δ-waarde kon niet berekend 

worden voor de 4 proefpersonen die vanaf het begin van de studie een letsel hadden. De resultaten 

werden gedownload in een Excel® document. Het verschil werd berekend tussen het gemiddelde 

aantal uren sport van de eerste 2 ingevulde weken en van de laatste 2 ingevulde weken. 
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5.2 Statistische verwerking 

 

5.2.1 Complete dataset 

Alle gegevens van de verschillende vragenlijsten werden samengebracht in één Excel® spreadsheet 

die men gebruikte voor de verdere statistische verwerking van de gegevens. De gebruikte gegevens 

in deze spreadsheet waren de volgende: 

Naam proefpersoon Geslacht 

Overbelastingsletsel (ja/neen) Leeftijd (jaren) 

Antioxidanteninname BMI (kg/m
2
) 

Δ-antioxidanteninname Gebruik orale contraceptiva (ja/neen) 

Baecke werkindex Meest beoefende sport 

Baecke sportindex Sportniveau (recrea/comp/topsport) 

Baecke vrijetijdsindex Aantal uren sport/week 

Baecke totaal Voorafgaande blessure(Ja/Nee) 

Ratio sportindex/(vrijetijdsindex+ 
werkindex) 

Aard voorafgaande blessure 

Δ-Fysieke activiteit  

 

De Excel® spreadsheet werd omgezet naar een nieuwe dataset in SPSS 22® voor verdere statistische 

verwerking. 

5.2.2 Statistische vergelijking tussen de letselgroep en de niet-letselgroep 

Voor de statistische analyse werd gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U-test. Dit is een niet-

parametrische hypothesetest voor het vergelijken van een continue variabele 

(antioxidanteninname/Baecke-score) tussen twee groepen (wel of geen overbelastingsletsel) en 

geldt als een alternatief voor de parametrische Student’s T-test wanneer de variabelen geen 

Gaussiaanse verdeling hebben. 

De test werd gebruikt om de hypothese te toetsen dat de proefpersonen, die tijdens het onderzoek 

een overbelastingsletsels opliepen, significant lagere waarden hebben wat betreft de 

antioxidanteninname (FFQ-score op het einde van het onderzoek) in vergelijking met de 

proefpersonen die geen overbelastingsletsel opliepen. Deze test verkreeg de voorkeur boven de 

ongepaarde Student’s T-test omwille van het feit dat FFQ-scores niet voldeden aan een Gaussiaanse 

verdeling.  

Ook werd deze test gebruikt om de hypothese te testen dat de proefpersonen, die tijdens het 

onderzoek een overbelastingsletsel opliepen, significant verschillende waarden hadden wat betreft 

hun fysieke activiteitsniveau (Baecke-score) in vergelijking met de proefpersonen die geen 
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overbelastingsletsel opliepen. Hoewel de waarden van de Baecke-score wel gaussiaans verdeeld 

waren werd toch voor deze test gekozen om de statistische analyse verder te zetten in de lijn van de 

niet-parametrische analyse. Om dezelfde reden werd voor de statistische analyse van de delta-

waarden, van zowel de FFQ als de fysieke activiteit (berekend uit de wekelijkse vragenlijst), ook 

gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U-test.  

Om te toetsen of personen die een hoge sportindex maar een lage werk- en vrijetijdsindex hebben 

meer kans hebben op blessures, werd met de Baecke-score ook de ratio sportindex/(vrijetijdsindex + 

werkindex) berekend. Hoe hoger de gemiddelde waarde van deze ratio, hoe groter de sportindex en 

hoe lager de werk- en vrijetijdsindex.  Deze waarde werd ook vergeleken tussen de letselgroep en de 

niet-letselgroep via de Mann-Whitney U-test. Verder werd via deze test ook gekeken of de BMI-

waarde significant verschillend was bij de proefpersonen met overbelastingsletsel enerzijds en de 

groep zonder overbelastingsletsel anderzijds. Ten slotte werd er gekeken of er een verschil was in 

BMI-waarde bij vrouwen met en zonder een overbelastingsletsel. Dit werd ook voor de mannen 

onderzocht. 

 

5.2.3 Correlatie tussen antioxidanteninname (FFQ-score) en Baecke vragenlijst-score 

 

Verder werd er ook gekeken of er een correlatie te vinden was tussen de antioxidanteninname en de 

Baecke-score in het algemeen. Ook werd de correlatie tussen de antioxidanteninname en de 

sportindex bekeken. Er werd onderzocht of er sprake is van een duidelijk verband of samenhang 

tussen 2 continue variabelen. Indien er geen verband is zal de correlatie 0 zijn. Indien er wel een 

verband is, is er sprake van een positief of negatief verband. Er werd geopteerd om te werken met 

de Spearman correlatiecoëfficiënt omdat de FFQ-waarden die werden gebruikt niet-Gaussiaans 

verdeeld waren en om de statistische analyse verder te zetten in de lijn van de niet-parametrische 

analyse. 

 

5.2.4 Geslacht 

 

Om na te gaan of er een verband was tussen het optreden van een overbelastingsletsel en het 

geslacht van de proefpersonen werd een Chi-kwadraat test uitgevoerd. Op die manier kon er 

gekeken worden of er een significant verschil was tussen het aantal overbelastingsletsels bij mannen 

en bij vrouwen. Ook werd er, via de Mann-Whitney U-test nagegaan of er significant verschil was 

tussen de BMI bij mannen en bij vrouwen.  
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5.2.5 Power 

 

Ten slotte werd, via de statische verwerkingsprogramma’s SAS power and sample size® en SPSS 

samplepower 3®, gekeken of de power van de studie voldoende groot was. Deze power-analyse werd 

uitgevoerd voor de Mann-Whitney U-testen op de Baecke-score en op de antioxidanteninnname 

(FFQ-score) en voor de berekening van de correlatiecoëfficiënt tussen de antioxidanteninname (FFQ-

score) en de totale Baecke-score/Baecke sportindex-score.   
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Resultaten 
1. Beschrijven van de gegevens (tabel 2) 

1.1 De steekproef 

Van de 148 personen die de intake vragenlijst invulden waren er 131 proefpersonen die aan de in- 

en exclusiecriteria voldeden. Deze 131 proefpersonen namen deel aan het onderzoek. Uit deze 

groep van 131 personen stopten 20 proefpersonen vroegtijdig met het onderzoek (drop-out). 3 

proefpersonen werden geëxcludeerd door het oplopen van een langdurig acuut letsel waardoor ze 

niet verder konden deelnemen. Op het einde van het onderzoek was er een steekproef van 108 

proefpersonen die geïncludeerd werden in de definitieve database voor de verder dataverwerking in 

Microsoft Excel® en SPSS 22®. 

De resterende steekproef van 108 proefpersonen bestond uit 51 mannen (47,2%) en 57 vrouwen 

(52,8%). De gemiddelde leeftijd was 25,8 jaar (standaard deviatie: 10,3 jaar; range: 45,0 jaar) en lag 

tussen de 16 en 61 jaar. De gemiddelde lengte was 175,2 cm (SD: 9.5 cm; range: 43,0 cm) en het 

gemiddeld gewicht was 67,4 kg (SD: 10,4 kg; range: 47,0 kg). Dit zorgde voor een gemiddeld BMI van 

21,9 kg/m2 (SD: 2,1 kg/m2; range: 10,2 kg/m2). Wat betreft de risicofactoren voor verhoogde 

oxidatieve stress waren er geen rokers, 28 vrouwen (25,9% van de steekproef) namen orale 

contraceptiva en geen enkele proefpersoon nam NSAID’s bij de start van het onderzoek. 

De meest beoefende sporten waren, in volgorde van grootste aantal, respectievelijk joggen/lopen 

(19,4%), frisbee (14,8%), voetbal (13,0%), atletiek (9,3%) en volleybal (9,3%). Deze sporten worden 

op verschillende niveaus uitgeoefend. 51 proefpersonen deden hun sport op recreatief niveau 

(47,2%), 56 proefpersonen deden dit op competitief niveau (51,9%) en er was 1 topsporter in de 

steekproef (0,9%). Het gemiddelde aantal uren sport per week was 5,8 uur/week (SD: 2,1uur; range: 

10,0uur) en het aantal jaren dat de proefpersonen gemiddeld reeds aan sport deden was 14,6 jaar 

(SD: 8,2 jaar; range: 39,0 jaar). 

Wat betreft de blessuregeschiedenis hadden 90 proefpersonen (83,3%) een voorgeschiedenis van 

letsels of blessures. Bij 31 proefpersonen was deze blessure traumatisch van aard (34,5%), bij 38 

proefpersonen was dit een overbelastingsletsel (42,2%) en 21 proefpersonen tenslotte hadden 

zowel een acuut letsel als een overbelastingsletsel in hun voorgeschiedenis (23,3%).  
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1.2 Antioxidanteninname (FFQ-score)  

Van 108 proefpersonen werden de waarden voor de antioxidanteninname verwerkt uit de FFQ die 

werd afgenomen op het einde van het onderzoek. De gemiddelde waarde voor de 

antioxidanteninname was 36 mmol/week (SD: 18,0 mmol/week; range: 95 mmol/week). 

Van 104 proefpersonen werd de gemiddelde Δ-FFQ-score van de steekproef berekend. De 

gemiddelde Δ-FFQ-score was  -6 mmol/week (SD: 24,5 mmol/week; range: 211 mmol/week). 

 

1.3 Fysieke activiteit 

1.3.1 Baecke vragenlijst 

Van 108 proefpersonen werden de resultaten van de Baecke vragenlijst voor fysieke activiteit 

verwerkt. De gemiddelde werkindex was 2,5 (SD: 0,68; range: 2,9). De gemiddelde sportindex was 4,4 

(SD: 0,76; range: 4,6) en de gemiddelde vrijetijdsindex bedroeg 3,3 (SD: 0,50; range: 2,5). De totale 

score werd berekend door de som te nemen van deze 3 indexen. De waarde van deze totale activiteit 

score bedroeg gemiddeld 10,1 (SD: 1,08; range: 5,4). In het onderzoek van Baecke et al. (1982) werd, 

voor de totale activiteit score, een gemiddelde gevonden van 8,3. Dit gemiddelde ligt beduidend 

lager dan de gemiddelde score van de proefpersonen van deze studie. Dit is te wijten aan het feit de 

sportindex van de steekproef uit deze studie duidelijk hoger is dan de sportindex bij de 

proefpersonen in het onderzoek van Baecke et al. Dit is logisch aangezien er in dit onderzoek enkel 

sporters werden gerekruteerd. De resultaten van de werkindex liggen iets lager en die van de 

vrijetijdsindex iets hoger in vergelijking met het onderzoek van Baecke et al. 

 

1.3.2 Δ-waarde fysieke activiteit 

De resultaten van de delta’s uit de wekelijkse vragenlijst werden verwerkt van 104 proefpersonen. 

Het verschil in fysieke activiteit/week (=Δ-FA) op het einde en in het begin van het onderzoek was 

voor deze onderzoekspopulatie gemiddeld -0,34 uur (SD: 2,73 uur; range: 17,25 uur). Het aantal uren 

fysieke activiteit op het einde van het onderzoek is dus, gemiddeld gezien, nagenoeg gelijk met de 

aantal uren in het begin van het onderzoek. 
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Tabel 2: Beschrijvende statistische gegevens 

 

  

 Gemiddelde SD Range N 

FFQ-score begin 
(mmol/week) 

43 
 

29,1 
 

200 
 

104 

FFQ-score einde 
(mmol/week) 

36 18,0 95 108 

Δ-FFQ 
(mmol/week) 

-6 24,5 221 104 

Baecke 
totaal-score 

10,1 1,1 5,4 108 

Baecke Sportindex (SI) 4,4 0,8 4,6 108 

Baecke Vrijetijdsindex 
(VTI) 

3,3 
 

0,5 
 

2,5 
 

108 

Baecke Werkindex (WI) 2,5 
 

0,7 
 

2,9 
 

108 

Ratio SI/(VTI+WI) 0,8 0,2 0,9 108 

Fysieke activiteit begin 
(uur) 

5,9 5,7 15,3 104 

Fysieke activiteit  
einde (uur) 

5,6 
 

3,0 
 

16,1 
 

104 

Δ-Fysieke activiteit 
(u/week) 

-0,3 2,7 17,3 104 

BMI (kg/m2) 21,9 2,1 10,2 108 

BMI ♀ (kg/m2) 21,4 2,2 10,2 57 

BMI ♂ (kg/m2) 22,5 2,0 6,2 51 
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2. Statistische vergelijking tussen letselgroep en de niet-

letselgroep (tabel 3) 

 

2.1 Antioxidanteninname 

 

Bij de statistische analyse via de Mann-Whitney U-test werd overbelastingsletsel (ja/nee) als 

grouping variabele aangeduid en de FFQ-score als test variabele. Er werd geen significant verschil 

gevonden voor de FFQ-score tussen de groep zonder een overbelastingsletsel en de groep met een 

overbelastingsletsel. De p-waarde bedroeg 0,581. De gemiddelde waarden van deze groepen 

bedroegen respectievelijk 36,7 en 34,5 mmol/week (SD: 18,24 en 17,39). Het is merkbaar dat de 

gemiddelde waarde van de FFQ-score lager ligt bij de proefpersonen met een overbelastingsletsel 

dan bij deze zonder overbelastingsletsel. Dit is een indicatie dat mensen met een overbelastingsletsel 

minder antioxidanten zouden innemen. Het verschil is niet groot genoeg om significante resultaten 

te bekomen. 

 

Wanneer via de Man-Whitney U-test de Δ-FFQ-scores werden vergeleken bij de letselgroep en de 

niet-letselgroep werd een p-waarde van 0,574 bekomen. De gemiddelde Δ-FFQ-scores waren 

respectievelijk -6,6 mmol/week (SD: 12,82) , en -6,3 mmol/week (SD: 25,90) . Dit verschil is nagenoeg 

verwaarloosbaar. Uit deze resultaten kan er besloten worden dat er geen significant verschil was in 

de Δ-FFQ-score tussen de proefpersonen met een overbelastingsletsel en de proefpersonen zonder 

overbelastingsletsel. 

 

 

2.2 Fysieke activiteit 

 

Bij de statistische analyse via de Mann-Whitney U-test werd overbelastingsletsel (ja/nee) als 

grouping variabele aangeduid en de Baecke score als test variabele. De p-waarde bedroeg 0,670. De 

gemiddelde waarden van de Baecke-score lagen iets lager bij de letselgroep (9,9; SD: 0,84) dan bij de 

niet-letselgroep (10,1; SD: 1,12). Uit dit resultaat kunnen we concluderen dat, voor een 

significantieniveau van 0,05, er geen significant verschil merkbaar is wat betreft de Baecke-score bij 

de proefpersonen zonder overbelastingsletsel enerzijds en de proefpersonen met 

overbelastingsletsel anderzijds. 

 

Wanneer enkel naar de Baecke sportindex werd gekeken, zag men dat de proefpersonen die een 

overbelastingsletsel opliepen een licht hogere gemiddelde waarde hadden ten opzichte van de 

proefpersonen die geen letsel opliepen. Deze waarden bedroegen respectievelijk  4,5 (SD: 0,78) en 

4,3 (SD: 0,76). De p-waarde van deze test bedroeg 0,466, wat betekent dat er geen significant 

verschil is en hierover dus ook geen conclusie kan getrokken worden. 



 
34 

Daaropvolgend werd de ratio berekend van de Baecke sportindex/(vrijetijdsindex + werkindex). De 

Mann-Whitney U-test werd  uitgevoerd met als resultaat een p-waarde van 0,233. De gemiddelde 

waarde van de ratio bij de groep met overbelastingsletsel en zonder overbelastingsletsel bedroeg 

respectievelijk 0,84 (SD: 0,22) en 0,78 (SD: 0,17). De resultaten waren echter niet-significant. 

Om de delta-waarden van de fysieke activiteit te vergelijken werd ook de Mann-Whitney U-test 

gebruikt. De p-waarde bedroeg 0,099. De gemiddelde waarde voor de Δ-fysieke activiteit was - 1,8 

u/week (SD: 3,49) voor de groep met overbelastingsletsels en -0,1 u/week (SD: 2,54) voor de groep 

zonder overbelastingsletsels. Er was dus sprake van een borderline significant verschil wat betreft de 

Δ-fysieke activiteit.  

 

 

2.3 BMI 

Via de Mann-Whitney U-test werd nagegaan of er een significant verschil was tussen de BMI van de 

proefpersonen zonder overbelastingsletsel (gemiddeld: 22,1kg/m²; SD: 2,17) in vergelijking met de 

proefpersonen met een overbelastingsletsel (gemiddeld: 20,9kg/m²; SD: 1,61). De variabele 

overbelastingsletsel (ja/nee) werd als grouping variabele gebruikt en de BMI-waarde als test 

variabele. Via deze test  werd een significante p-waarde van 0,030 bekomen. Dit wijst erop dat 

personen met een overbelastingsletsel een significant lager BMI-waarde hebben ten opzichte van de 

personen zonder overbelastingsletsel.  

 

Bij het vergelijken van de BMI bij mannen ten opzichte van de BMI bij vrouwen werd er een sterk 

significant resultaat gevonden. Via de Mann-Whitney U-test werd een p-waarde van 0,004 gevonden. 

De gemiddelde waarde van de BMI bij mannen bedroeg 22,5 kg/m2 (SD: 1,97) ten opzichte van een 

gemiddelde BMI-waarde van 21,4 kg/m2 (SD: 2,15) bij de vrouwen. Dit wijst er op dat de BMI-waarde 

bij vrouwen dus significant lager ligt dan de BMI-waarde bij mannen. 

 

Bij het vergelijken van de gemiddelde BMI van vrouwen met en zonder een overbelastingsletsel werd 

een significante p-waarde van 0,049 gevonden. De BMI van vrouwen met een letsel (20,3 kg/m2; SD: 

1,17) lag significant lager dan de BMI van de vrouwen zonder letsel (21,6 kg/m2; SD: 2,25). Bij het 

vergelijken van de BMI van mannen met en zonder een overbelastingsletsel werd geen significant 

verschil (p-waarde=0,549) in BMI-waarde gevonden. 
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Tabel 3: Resultaten Mann- Whitney U-test 
Vergelijking groep overbelastingsletsels met groep zonder overbelastingsletslel 
 

 

  

 P-waarde Gemiddelde letsel 
(±SD) 

Gemiddelde geen 
letsel (±SD) 

N 

FFQ-score 
(mmol/week) 

0,581 34,5 (±18,24) 36,7 (±17,39) 108 

Δ-FFQ 
(mmol/week) 

0,574 -6,6 (±12,82) -6,3 (±25,90) 104 

Baecke  
totaal-score 

0,670 9,9 (±0,84) 10,1 (±1,12) 108 

Baecke Sportindex 0,466 4,5 (±0,78) 4,3 (±0,76) 108 

Ratio 
sportindex/(vrijetijdsind
ex+werkindex) 

0,233 0,84 (±0,22) 0,78 (±0,17) 108 

Δ-Fysieke activiteit 
(u/week) 

0,099 -1,8 (±3,39) -0,1 (±2,54) 104 

BMI (kg/m2) 0,030 20,9 (±2,17) 22,1 (±1,61) 108 
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3. Correlatie tussen fysieke activiteit en antioxidanteninname 

(tabel 4) 

 

Bij de correlatie tussen waarden van de Baecke vragenlijst en de waarden van de FFQ was er sprake 

van een borderline significantie. De p-waarde die werd bekomen bij de Spearman correlatietest 

bedroeg 0,064 met een laag positieve correlatie van 0.179. Dit wijst op een lichte positieve 

samenhang tussen de waarden van de Baecke vragenlijst en de antioxidantenwaarden uit de FFQ.  

 

De correlatie tussen de waarden van enkel de sportindex van de Baecke vragenlijst en de waarden 

van de FFQ werden ook via de Spearman correlatietest nagegaan. Via deze test werd een significante 

laag positieve correlatie gevonden. De p-waarde bedroeg 0,039 met een positieve correlatie van 

0,199. Uit deze resultaten kan de conclusie worden getrokken dat personen met een hogere 

sportindex ook meer antioxidanten innemen via de voeding.   

 

 

 

 

 

Tabel 4: Resultaten Spearman correlatietesten 

 

  

 P-waarde Spearman 
correlatiecoëfficiënt  

N 

FFQ vs. Baecke 
 

0,064 0,179 108 

FFQ vs. Baecke 
sportindex 

0,039 0,199 108 
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4. Geslacht 

Tijdens de studie liep 15,7% van de proefpersonen een overbelastingsletsel op. Wanneer dit in 

functie van het geslacht werd bekeken had 19,3% van de vrouwen een overbelastingsletsel 

opgelopen terwijl dit bij de mannen slechts 11,8% was (tabel 5/grafiek1). Om na te gaan of dit 

verschil significant was werd de Chi-kwadraat test uitgevoerd. Bij deze test werd er een p-waarde 

bekomen van 0,283. Dit betekent dat er geen significant verschil is in het optreden van een 

overbelastingsletsel tussen mannen en vrouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Kruistabel geslacht versus overbelastingsletsel (ja/nee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1: Vergelijking van het aantal overbelastingsletsels bij man en vrouw 

 

  

 Vrouw Man Totaal 

Geen overbelastingsletsel 46 45 91 

Overbelastingsletsel 11 6 17 

Totaal 57 51 108 
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5. Power 

Om de Mann-Whitney U-test uit te voeren op de variabele Baecke-score en de variabele 

overbelastingsletsel (ja/nee) was er nood aan een steekproef van 474 proefpersonen om een power 

van 80% te hebben. In de huidige studie was er voor deze test een power van 23%. Dit wil zeggen dat 

er 77% kans is om de nulhypothese onterecht te aanvaarden (=type-2-fout). Om de Mann-Whitney 

U-test uit te voeren op de variabele antioxidanteninname was er nood aan een steekproef van 1780 

proefpersonen om een power van 80% te hebben. In deze studie was er voor die test een power van 

13% wat wil zeggen dat er 87% kans is op het maken van een type-2-fout.  

Om de correlatie te berekenen tussen de antioxidanteninname enerzijds en de Baecke-score/Baecke 

sportindex-score anderzijds werd er, via SPSS powersample 3®, gevonden dat er nood was aan een 

steekproef van respectievelijk 242  en 195 proefpersonen om een power van 80% te halen. In de 

huidige thesis waren er 108 proefpersonen; dit resulteerde in een power van 46% voor een correlatie 

met de Baecke-score en een power van 55% voor een correlatie met de Baecke sportindex-score. Uit 

deze resultaten kunnen we besluiten dat de power van dit onderzoek voor bovengenoemde testen te 

laag was. 
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Discussie 
1. Inhoudelijke discussie 

Voor deze studie werd uitgegaan van de veronderstelling dat een overbelastingsletsel ontstaat 

wanneer er een onevenwicht is tussen belasting en belastbaarheid. De belastbaarheid wordt onder 

andere bepaald door de oxidanten/antioxidantenstatus. Oxidatieve stress ontstaat als er  een 

overwicht is van de oxidanten ten opzichte van de antioxidanten. Dit zorgt bijgevolg voor schade ter 

hoogte van de weefsels. De belasting wordt grotendeels bepaald door de fysieke activiteit. Mogelijks 

hebben de soort voeding, het voedingspatroon en de fysieke activiteit een belangrijke invloed op 

deze balans in het lichaam. Het doel van deze studie was om deze associatie na te gaan. 

Met de Mann-Whitney U-test werden geen significante resultaten bekomen die de relatie tussen de 

antioxidanteninname en het ontstaan van overbelastingsletsels aantoonden. Daarom was het niet 

mogelijk om de nulhypothese, dat er geen associatie zou zijn tussen de antioxidanteninname en het 

ontstaan van overbelasingsletsels, te verwerpen. Het is wel merkbaar dat de gemiddelde waarde van 

de FFQ-score lager ligt bij de proefpersonen met een overbelastingsletsel dan bij deze zonder 

overbelastingsletsel. Dit zou er eventueel op kunnen wijzen dat personen die minder antioxidanten 

innemen  via de voeding meer kans hebben op  overbelastingsletsels, dit doordat er onvoldoende 

antioxidanten worden ingenomen die de oxidanten neutraliseren. Het verschil tussen beide groepen 

in antioxidanteninname is echter niet groot genoeg om significante resultaten te bekomen.  

Wanneer de delta’s van de FFQ vergeleken werden, zag men dat er nauwelijks een verschil was 

tussen beide groepen. Beide groepen hadden de tendens in de 2e vragenlijst minder inname van 

antioxidanten aan te geven. De algemene verschillen zouden eventueel verklaard kunnen worden 

doordat sommige voedingsmiddelen seizoensgebonden zijn. Vooral de inname van groenten en fruit 

verschilt in de winter in vergelijking met in de zomer. 

Ook de nulhypothese, dat er geen associatie zou zijn tussen de fysieke activiteit en het ontstaan van 

een overbelastingsletsel, kon niet verworpen worden. Er werden geen significante resultaten 

gevonden die een verschil aantoonden tussen de Baecke-scores bij de groep zonder een 

overbelastingsletsel en de groep met een overbelastingsletsel. De gemiddelde waarde van de 

Baecke-score lag iets lager bij de proefpersonen met een overbelastingsletsel. Dit zou een indicatie 

kunnen zijn dat personen die in het dagelijkse leven minder actief zijn meer kans hebben om een 

overbelastingsletsel op te lopen bij het sporten. Het verschil was echter niet groot genoeg om 

significante resultaten te bekomen.  
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Wanneer men enkel naar de sport-index keek zag men de omgekeerde tendens. De proefpersonen 

die een overbelastingsletsel hadden opgelopen hadden een hogere gemiddelde waarde. Dit verschil 

was echter niet significant. Hieruit zou men de hypothese kunnen vooropstellen dat sporters die over 

het algemeen een lagere fysieke activiteit hebben maar wel een hoge sportactiviteit, meer kans 

hebben om een overbelastingsletsel op te lopen. Dit zou eventueel verklaard kunnen worden door 

het feit dat bij personen die in het dagelijkse leven blootgesteld worden aan een grotere belasting, 

de belastbaarheid ook verhoogt door een trainingseffect.  De belastbaarheid wordt daardoor minder 

snel overschreden waardoor minder snel een overbelastingsletsel zou ontstaan. 

Deze laatste hypothese werd getoetst door van de Baecke vragenlijst, de ratio 

sportindex/(vrijetijdsindex + werkindex) te berekenen en te vergelijken tussen de 2 groepen 

onderling. Ook hier werd geen significant verschil gevonden. De gemiddelde waarde lag wel hoger bij 

de groep met overbelastingsletsel. Deze resultaten zouden erop kunnen wijzen dat personen die 

meer sport doen maar minder actief zijn doorheen de rest van de dag een grotere kans hebben op 

overbelastingsletsels.    

Wanneer met de Mann-Whitney U-test de delta-waarden van de fysieke activiteit werden vergeleken 

werd een borderline significantie bekomen. De proefpersonen zonder letsel vertoonden nauwelijks 

een verschil in fysieke activiteit in het begin en op het einde van de studie. De proefpersonen met 

een overbelastingsletsel toonden een duidelijke vermindering van fysieke activiteit. Hieruit kan er 

geconcludeerd worden dat de proefpersonen die een overbelastingsletsel opliepen minder sport 

beoefenden de periode voor de registratie van hun overbelastingsletsel. Dit kan mogelijks verklaard 

worden door het feit dat de proefpersonen in kwestie hun letsel voelden opkomen en als reactie 

hierop hun sportactiviteit reeds afbouwden. Pas wanneer het letsel duidelijker tot uiting kwam werd 

het opgegeven als letsel in de wekelijkse vragenlijst. 

Met de Mann-Whitney U-test werd een significant verschil aangetoond tussen de BMI’s van de twee 

groepen. De proefpersonen met een overbelastingsletsel hadden een significant lagere BMI dan 

degene zonder overbelastingsletsel, dit in tegenstelling tot wat men zou verwachten. Dit resultaat 

zou gedeeltelijk kunnen verklaard worden door het feit dat het gaat om een sportieve populatie. In 

de studie van Laker et al. (2011) werden lichaamsmaten (gewicht, lengte, lichaamsvet, vetvrije 

massa, body mass index) aangehaald als intrinsieke risicofactor voor het ontwikkelen van een 

overbelastingsletsel. Zwaardere sporters hebben vaak een hoger gewicht door hun spiermassa 

(vetvrije massa) en niet door lichaamsvet. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat in de studie de 

personen met ondergewicht (BMI<18kg/m²) en personen met overgewicht (BMI>30kg/m²) werden 

uitgesloten. Wanneer deze personen ook zouden worden geïncludeerd, zou het kunnen dat een 
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ander resultaat bekomen wordt. Men zou hier enerzijds uit kunnen afleiden dat sporters met een 

hogere BMI (binnen de normale range) minder kans hebben om een overbelastingsletsel op te lopen. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat vrouwen een significant lagere BMI hebben dan 

mannen. Aangezien er meer vrouwen dan mannen zijn met een overbelastingletsel zou dit anderzijds 

ook een verklaring kunnen zijn voor de significant lagere BMI waarde van de overbelastingletsels. 

Wanneer echter de gemiddelde BMI van vrouwen van de letselgroep wordt  vergeleken met deze 

van de niet-letselgroep, hebben de vrouwen met een overbelastingsletsel hier ook  een significant 

lagere BMI. Als hetzelfde gedaan wordt voor de mannen ziet men dat de gemiddelde BMI van de 

letsels lager is dan deze van de niet-letsels. Dit verschil is echter niet significant. Deze resultaten 

ondersteunen deels  de veronderstelling dat sporters met een hogere BMI minder kans hebben op 

een overbelastingletsel. Om de tweede hypothese definitief te kunnen verwerpen zou het verschil bij 

de mannen ook significant moeten zijn. Met een grotere steekproef zou dit eventueel aangetoond 

kunnen worden. 

Wanneer de vergelijking werd gemaakt tussen het aantal mannen en vrouwen die een 

overbelastingsletsel opliepen werd via de Chi-kwadraat test geen significant verschil bekomen. Wel 

kon worden opgemerkt dat een groter percentage van de vrouwen dan van de mannen een 

overbelastingsletsel opliepen. Een reden dat het verschil niet significant was zou kunnen zijn dat er te 

weinig proefpersonen een overbelastingsletsel opliepen om dit te kunnen aantonen. Uit de literatuur 

blijkt dat vrouwen een groter risico hebben om een overbelastingletsel op te lopen. Vrouwen zijn 

anatomisch meer voorbeschikt dan mannen om overbelastingsletsels op te lopen, bijvoorbeeld door 

een grotere laxiteit van de gewrichten en een grotere Q-hoek. Verder speelt de female athlete triad 

(eetstoornissen, menstruele dysfunctie en osteoporose) ook een rol in de toename toegenomen kans 

op overbelastingsletsels (Ivkovic et al. ,2007). Tenslotte zou ook de menstruele cyclus een risicofactor 

zijn voor het ontstaan van overbelastingsletsels (Eiling et al.,2007). Dit werd echter niet bevraagd in 

deze studie. 

Uit de resultaten blijkt dat vrouwen een sterk significant lagere BMI-waarde hebben dan mannen. 

Wanneer men deze vaststelling combineert met het feit dat vrouwen met een overbelastingsletsel 

een significant lagere BMI hebben, zou men kunnen veronderstellen dat vrouwen in het algemeen 

meer kans hebben op een letsel aangezien zij een lagere BMI hebben. Zoals hierboven reeds werd 

beschreven, is de BMI van vrouwen met een letsel significant lager dan bij deze zonder letsel. Daaruit 

zou men kunnen afleiden dat een lagere BMI een extra risicofactor kan zijn op het oplopen van een 

overbelastingletsel bij vrouwen.   
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De correlatie, getest door de Spearmancorrelatietest, tussen de sportindex van de Baecke vragenlijst 

en de FFQ was significant. Er werd een laag positieve correlatie gevonden. Hieruit kan men 

concluderen dat personen die meer en intensievere sportactiviteiten doen meer letten op hun 

voeding, meer bepaald op de inname van antioxidanten. Dit zou men kunnen verklaren doordat 

sportievere personen een gezondere levenswijze aannemen om betere sportprestaties te kunnen 

leveren. Wanneer echter naar de volledige Baecke vragenlijst werd gekeken was het resultaat net 

niet significant. Dit zou men eventueel kunnen verklaren doordat de werk- en vrijetijdsindex  minder 

invloed hebben op de positieve correlatie dan de sportindex. 

Om na te gaan of de gebruikte steekproef groot genoeg was werd een power-analyse uitgevoerd 

voor de belangrijkste testen in het onderzoek; namelijk voor de Mann-Whitney U-tests die de 

associatie tussen antioxidanteninname en ontstaan van overbelastingingsletsels naging en de 

associatie tussen fysieke activiteit en het ontstaan van overbelastingsletsels. Ook werd de power 

voor de Spearman correlatietesting tussen de FFQ en de Baecke vragenlijst (totaal en sportindex) 

nagegaan. Voor alle testen werd de beoogde power van 80% die vooropgesteld wordt, niet behaald. 

Ter conclusie kan er gesteld worden dat er voor dit onderzoek een redelijke power gehaald werd wat 

de correlatietesten betreft maar voor de Mann-Whitney-U tests de power veel te laag was.  Ander 

onderzoek in deze richting moet dus uitgevoerd worden met grotere steekproefaantallen. Door de 

beperkte tijd om proefpersonen te rekruteren is men hier echter niet in geslaagd.   
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2. Sterkte en zwakte analyse 

Er werd gekozen voor een ruime populatie om zoveel mogelijk proefpersonen te kunnen rekruteren 

en zo voldoende power te bekomen. Het nadeel is dat de populatie niet homogeen is en er dus vele 

(zowel intrinsieke als extrinsieke) risicofactoren zijn die invloed kunnen hebben op het ontstaan van 

overbelastingsletsels. Voorbeelden van extrinsieke risicofactoren zijn competitieniveau, 

ervaringsniveau, opwarming, omgevingsfactoren, schoeisel, loopoppervlak,… Voorbeelden van 

intrinsieke risicofactoren zijn leeftijd, geslacht, lichaamsvormen, voorgeschiedenis, flexibiliteit, 

stabiliteit, spierkracht, …  (Murphy et al., 2003; Laker et al., 2011).  Wanneer de steekproef werd 

verkleind, op basis van soort sport, sportniveau, sportfrequentie, leeftijd of voorgeschiedenis, 

werden geen significante resultaten bekomen.   

Het onderzoek maakte gebruik van goede in- en exclusiecriteria zodat een gezonde steekproef aan 

sporters kon gerekruteerd worden. Hierbij werd rekening gehouden met factoren die een invloed 

konden hebben op het verhogen van de oxidatieve stress of op het ontstaan van 

overbelastingsletsels.  

De proefpersonen werden goed opgevolgd. De vragenlijsten waren gebruiksvriendelijk en namen 

niet veel tijd in beslag. Wekelijks werd er via e-mail een herinnering gestuurd om de vragenlijst in te 

vullen. De communicatie met de proefpersonen verliep erg vlot.  

De diagnose van de letsels gebeurde telkens door dezelfde arts. Hierdoor is er geen onderzoeksbias  

mogelijk. 17 van de 108 proefpersonen liepen een overbelastingsletsel op die door de arts 

gediagnosticeerd werd. Van de 20 drop-outs waren er 6 die hadden aangegeven in de wekelijkse 

vragenlijst een overbelastingsletsel te hebben opgelopen. Deze werden verzocht om naar de arts te 

komen om officieel de diagnose van overbelastingsletsel te stellen. De consultaties gingen telkens 

door op dinsdagavond in het UZ te Gent. Om uiteenlopende redenen was dit voor deze 

proefpersonen niet haalbaar waardoor men genoodzaakt was deze proefpersonen uit te sluiten. 

Hierdoor werden er enkele potentiële overbelastingsletsels gemist. 

De FFQ specifiek voor antioxidanten is volgens de studie van Braakhuis et al. (2010) een gevalideerde 

vragenlijst en even betrouwbaar als het 7-dagendagboek om de inname van antioxidanten in te 

schatten. Voor sommige groepen echter is de vragenlijst minder accuraat. Dit is voornamelijk zo voor 

personen met een hele lage (20 mmol/week) of een hele hoge (120 mmol/week) antioxidantinname. 

Wanneer men de vragenlijst vergelijkt met een 7-dagendagboek blijkt er een overschatting te zijn bij 

personen die met het dagboek een lage antioxidant inname vertonen en een onderschatting bij deze 

die met het dagboek een hoge inname hebben. Voedingsgroepen die een hoge correlatie tussen het 
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dagboek en de vragenlijst vertoonden waren granen, alcoholische dranken (bier en wijn) en vitamine 

C supplementen. Voor koffie en thee waren er matige correlaties. Voedingsgroepen als chocolade en 

fruitsappen vertoonden een lage correlatie. Over het algemeen was de correlatie tussen de FFQ en 

het 7-dagendagboek wat antioxidantinname betreft matig.  

De berekening van de antioxidatieve waarde in deze vragenlijst gebeurde door de 

antioxidantencapaciteit van het voedsel te vermenigvuldigen met de frequentie en hoeveelheid van 

inname. Met de sterkte van de antioxidanten werd hierbij echter geen rekening gehouden. Men 

weet niet welke specifieke antioxidanten er in het bevraagde voedsel zit. Idealiter zou de vragenlijst 

rekening moeten houden met zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de antioxidanten. 

De vragenlijst peilt enkel naar de inname van antioxidanten. Voor de bepaling van de balans tussen 

antioxidanten en oxidanten echter is het ook van belang om de oxidanten in het voedingspatroon in 

kaart te brengen. Tot op heden bestaat er geen vragenlijst die specifiek naar de inname van 

oxidanten in de voeding peilt. Via het nemen van bloedstalen en de analyse ervan kan men trachten 

de ROS productie te identificeren. In deze piloot studie was er echter niet genoeg budget om dit te 

kunnen bekostigen. 

De FFQ werd vertaald van het Engels naar het Nederlands om begripsbias te vermijden. Het kan dat 

de vragenlijst gevalideerd is in het Engels maar niet als ze vertaald werd naar het Nederlands. Verder 

zijn sommige voedingssoorten die bevraagd worden niet echt gekend in België. Dit maakt het voor de 

proefpersonen moeilijk om deze vragen in te vullen en hierdoor zijn deze antwoorden minder 

betrouwbaar. Aangezien er geen andere vragenlijst voor handen was die de antioxidanteninname op 

deze manier in kaart bracht werd toch gekozen voor deze vragenlijst. De FFQ van Braakhuis is  

gebaseerd op een actieve, jonge populatie. Dit is ook de doelgroep voor dit onderzoek. Studies van 

Pellegrini et al. (2007) en Rautiainen et al. (2008), die ook voedingsvragenlijsten gebruikten om de 

antioxidant inname na te gaan, hebben voor hun onderzoek gebruik gemaakt van  een oudere, 

minder actieve populatie.   

De literatuur is schaars wat betreft de associatie tussen voeding, fysieke activiteit en 

overbelastingletsels bij sporters. Daarom is het goed dat via deze pilootstudie dit onderwerp 

aangekaart wordt. Het kan een aanzet zijn om een gelijkaardige soort studie op te zetten om over dit 

topic meer wetenschappelijk bewijs te verzamelen. Het onderwerp van deze thesis is niet louter 

gericht op de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Er werd getracht een link te leggen tussen 

dieetleer, kinesitherapie en inspanningsfysiologie. Dit sluit aan bij het multidisciplinaire karakter dat 

de hedendaagse kinesitherapeutische opleiding en praktijk typeert.  
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3. Verder onderzoek 

Het opzet van de studie was goed maar zou in de toekomst opnieuw uitgevoerd moeten worden, 

rekening houdend met een aantal aandachtspunten. Om zoveel mogelijk beïnvloedende factoren uit 

te sluiten zou men gebruik moeten maken van een zo homogeen mogelijke populatie. Wanneer 

proefpersonen van dezelfde leeftijdscategorie, hetzelfde geslacht, die dezelfde sport op hetzelfde 

niveau beoefenen gerekruteerd zouden worden, zouden veel risicofactoren uitgesloten worden. 

Aangezien vrouwen over het algemeen een groter risico hebben om bepaalde overbelastingsletsels 

op te lopen (Yang et al., 2012) en er bij vrouwen meer factoren zijn die het risico beïnvloeden 

(pilgebruik en menstruele cyclus) (Eiling et al., 2007) zou het aangeraden zijn enkel mannen te 

rekruteren. Het is echter niet mogelijk om rekening te houden met alle risicofactoren. Met intrinsieke 

risicofactoren zoals stabiliteit, spierkracht, flexibiliteit, lichaamsvormen en dergelijke kan moeilijker 

rekening gehouden worden. Ook is er nood aan een hogere power van de studie. Dit kan verkregen 

worden door meer proefpersonen te rekruteren om een groter steekproefaantal te verkrijgen.  

Verder zal het van belang zijn om op zoek te gaan naar een manier om de balans tussen oxidanten en 

antioxidanten in kaart te brengen. Deze balans zou men in het begin van de studie moeten nagaan. 

Wanneer een proefpersoon een overbelastingsletsel oploopt, moet deze balans opnieuw bepaald 

worden. Op die manier zou men kunnen nagaan of  het oplopen van een overbelastingletsel te wijten 

is aan een verandering in deze balans. Ook zou men het verschil in de balans tussen proefpersonen 

die een letsel opliepen en proefpersonen die geen letsel opliepen kunnen vergelijken op het einde 

van de studie. Wanneer deze balans verstoord wordt in het voordeel van de oxidanten zal oxidatieve 

stress ontstaan. Om op een indirecte manier oxidatieve stress te identificeren zou men gebruik 

kunnen maken van de meting van de eindproducten van ROS reacties zoals markers van 

DNA/lipide/proteïne oxidatie. Er zijn verschillende methodes gekend om dit te doen. Hiervoor zal 

men gebruik moeten maken van bloedstalen. Het nadeel hierbij is dat het moeilijk te onderzoeken is 

wat eerst komt: de verhoging van de eindproducten of het overbelastingsletsel. Om dit op te volgen 

zou men op regelmatige basis (bijvoorbeeld maandelijks) bloedstalen moeten nemen. 

 

Wat de inname van de antioxidanten betreft kan gebruik gemaakt worden van een verbeterde 

voedingsvragenlijst die vooraf gevalideerd wordt. Daarnaast is het ook van belang dat de opname 

van oxidanten via de voeding geregistreerd wordt. Daarom zou men een vragenlijst moeten 

ontwikkelen die peilt naar de ingenomen antioxidanten en oxidanten van de afgelopen maand. Met 

al deze gegevens kan de invloed van voeding op de balans oxidanten/antioxidanten en op het 

ontstaan van overbelastingsletsels beter onderzocht worden. Dit soort onderzoek vergt een goede 

opvolging en is zowel voor de proefpersonen als voor de onderzoekers erg arbeidsintensief. 
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Men zou ook kunnen opteren voor een interventionele studie. Een voorbeeld van hoe deze er zou 

kunnen uitzien wordt hier verder beschreven.  

De populatie bestaat uit gezonde mannen tussen  20 en 35 jaar met een normale BMI, die in hun 

dagelijkse leven op recreatief niveau 2 à 4 uur per week sporten. Uit de steekproef worden 

willekeurig drie gelijke groepen gemaakt. Deze groepen worden gedurende 5 maanden opgevolgd. 

De eerste groep krijgt een dieet, rijk aan oxidanten en doet interval training. De tweede groep volgt 

hetzelfde dieet maar doet geen sport gedurende die periode. De derde groep tenslotte krijgt een 

dieet, rijk aan antioxidanten en doet ook diezelfde intervaltraining. Het dieet en de intervaltraining 

zijn vooraf opgelegd. Alle proefpersonen doen de intervaltraining aan hetzelfde percentage van hun 

maximale hartfrequentie. De ondergrond waarop deze training plaatsvindt moet ook gelijk zijn bij 

groep 1 en 3. Verder krijgen ze ook aangepast schoeisel. Bij het begin en vervolgens om de maand 

wordt een bloedstaal genomen. Het voordeel van dergelijke studie is dat bepaalde intrinsieke 

(geslacht, leeftijd, gewicht, voeding) en extrinsieke (soort sport, intensiteit, ondergrond, materiaal) 

invloeden zeer gelijkaardig zijn voor de volledige steekproef. Uiteraard zijn  er nog altijd tal van 

andere risicofactoren die een rol kunnen spelen maar op die manier zou de invloed van voeding op 

de balans oxidanten/antioxidanten en op het ontstaan van overbelastingsletsels toch op een 

betrouwbare manier onderzocht kunnen worden.  
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Besluit 
Via een uitgebreide literatuurstudie werd nagegaan of er al eerder een associatie was aangetoond 

tussen voeding, fysieke activiteit, oxidatieve stress en overbelastingsletsels bij sporters. Er werd 

uitgegaan van de veronderstelling dat een overbelastingsletsel ontstaat wanneer er een onevenwicht 

is tussen belasting en belastbaarheid. Oxidatieve stress heeft een invloed op deze belastbaarheid. Er 

werd een link gevonden tussen voeding en oxidatieve stress en een link tussen oxidatieve stress en 

peesletsels. Er is nog steeds sprake van een lacune wat betreft het onderzoek naar de invloed van 

voeding (antioxidanteninname) op het ontstaan van overbelastingsletsels. De belasting wordt onder 

andere bepaald door de fysieke activiteit. De fysieke activiteit heeft op zijn beurt ook een invloed op 

het ontstaan van oxidatieve stress. Oxidatieve stress zorgt voor schade aan de weefsels en zou dus 

kunnen zorgen voor overbelastingsletsels. 

Dit gegeven leidde tot de opstart van deze pilootstudie die de invloed van fysieke activiteit en vooral 

van voeding (antioxidanteninname) op het ontstaan van overbelastingsletsels bij sporters 

onderzocht. Ook werd er onderzocht of er een relatie is tussen de fysieke activiteit en de 

antioxidantinname via de voeding. In een follow-up van 21 weken werden de fysieke activiteit, de 

antioxidanteninname en eventuele overbelastingsletsels van de 108 proefpersonen in kaart 

gebracht. 

De opgestelde hypothese was dat de personen met een  overbelastingsletsel een lagere 

antioxidanteninname zouden hebben en dat er een verschil zou zijn in algemene fysieke activiteit. Uit 

de resultaten konden echter geen significante verschillen aangetoond worden tussen de twee 

groepen. Een grondige kijk op de resultaten geeft aan dat er een indicatie is in de richting van de 

gestelde hypothese over de antioxidanteninname.  De verschillen zijn echter niet van die aard om 

hierover definitieve conclusies te kunnen trekken. Er kon wel geconcludeerd worden dat hoe hoger 

de sportindex van de proefpersonen was, hoe hoger de antioxidanteninname via de voeding. Wat 

ook kon worden aangetoond is dat een lager BMI (binnen de normale range) een extra risicofactor is 

bij vrouwen om overbelastingsletsls op te lopen. 

Deze pilootstudie kan een aanzet zijn naar verder onderzoek rond voeding, fysieke activiteit en 

overbelastingsletsels bij sporters. De huidige sportwereld toont een groeiende interesse in het op 

elkaar afstemmen van training en voeding ter preventie van overbelastingsletsels. Verder onderzoek 

in dit veld is aangewezen. Om definitieve conclusies te kunnen trekken hieromtrent is er nood aan  

onderzoeken  die over grotere budgetten, een hogere steekproefrekrutering, meer middelen en een 

hoger power beschikken. Hopelijk is met deze thesis de interesse aangewakkerd om grotere en meer 
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specifieke studies rond de invloed van voeding op het ontstaan van overbelastingsletsels bij sporters 

uit te voeren.   
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Appendix 
1. Appendix 1: rekruteringsbrief 

Beste sport(st)er 

Van alle sporters in diverse sporttakken  zijn er jaarlijks 20% die een overbelastingsletsel oplopen. 

Hiervoor zijn vele factoren verantwoordelijk.  Voor onze thesis in de revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie voeren wij een onderzoek uit waarbij we de invloed van voeding  (antioxidanten) op 

overbelastingsletsels nagaan bij sporters. Hiervoor zijn we op zoek naar proefpersonen.   

Welke proefpersonen mogen meedoen aan deze studie?  

 De proefpersonen  doen minstens 3 uur per week aan sport (individueel of in clubverband, 

recreatief of competitief).  

 De proefpersonen vullen enkele vragenlijsten in over hun voeding en over hun fysieke 

activiteit bij het begin van de studie (duur: ± 30 minuten) . Ook vullen ze elke week een kleine 

vragenlijst in over de sportactiviteiten van de voorbije week en het eventueel oplopen van een 

letsel (duur: ±2 minuten) , dit voor een periode van  maximaal 5 maanden. 

 De proefpersonen zijn tussen 16 en 65 jaar oud.  

 De proefpersonen hoeven hun voedingspatroon niet aan te passen en kunnen  eten en 

drinken wat ze gewoon zijn. 

 

Wanneer kunt u niet deelnemen aan de studie: 

- Neurologische stoornissen, hartproblemen, longproblemen, diabetes (type 1 en 2),  

reumatische aandoeningen, chirurgische ingreep van de onderste of bovenste ledematen in 

het voorbije jaar 

- Personen met een BMI lager dan 18 of hoger dan 30 

 

Het invullen van de vragenlijsten zal vlot en online kunnen. Vanaf het moment dat een proefpersoon 

een overbelastingsletsel oploopt, wordt van de proefpersoon verwacht dat hij dit laat weten aan de 

onderzoekers. De proefpersoon in kwestie wordt dan doorverwezen naar een sportarts (Dr. D.M), 

waar dan kosteloos de aard van de blessure wordt vastgesteld. Hierna eindigt deze thesisstudie voor 

de proefpersoon. Achteraf worden de proefpersonen op de hoogte gebracht van de resultaten.  

Voor u als sport(st)er kan het altijd interessant zijn om iets meer te weten te komen over het effect 

van voeding op eventuele letsels. Daarom doen we een warme oproep aan alle sporters om deel te 

nemen aan ons onderzoek. Wij zouden u alvast zeer dankbaar zijn. Indien u interesse hebt om deel te 

nemen aan het onderzoek of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van de 

onderstaande personen. 

Mvg 

 

Anthony Impens, Charlotte Bruns en Eline Coorevits 

Studenten 2e master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Universiteit Gent) 
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2. Appendix 2: intakevragenlijst 

Welkom op onze intakevragenlijst van onze masterproef over voeding, sport en 

overbelastingsletsels. Deze vragenlijst zal slechts een 5-tal minuten duren. 

Door deze vragenlijst in te vullen kunnen we zien of u aan ons onderzoek kan 

deelnemen. Al de info die u invult wordt volledig anoniem verwerkt. 

Alvast bedankt! 

1. Naam + voornaam 

 
 

2. E-mailadres 

 
 

3. Geslacht 

 Man 

 Vrouw 

 

4. Geboortedatum 

 

5. Lengte (in cm uitgedrukt) 

 
 

6. Gewicht ( in kg uitgedrukt) 

 
 

7. Beroep 

 
 

8. Neemt u orale anticonceptiva (de pil)? 

 Ja 

 Nee 

 

9. Neemt u momenteel anti-inflammatoire medicatie 

(ontstekingsremmers)? 

 Ja 

 Nee 

 

10. Rookt u? 

 Ja 

 Nee 

 

11. Sport u? Zoja welke sporten doet u? 

Indien uw sport niet in de lijst staat, selecteer dan de optie andere en vul daar uw 

sport in. 

 Atletiek 
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 Basketbal 

 Dans 

 Fitness 

 Frisbee 

 Fietsen 

 Handbal 

 Joggen/Lopen 

 Langeafstandslopen 

 Paardrijden 

 Rugby 

 Squash 

 Tennis 

 Turnen 

 Voetbal 

 Volleybal 

 Wielrennen 

 Zwemmen 

 Anders:  

 

Op welk niveau sport/speelt u? 

 Recreatief 

 Competitief 

 Topsport 

 

Hoeveel uren in de week sport u? 

Alle sporten opgeteld en uitgedrukt in uren 

 
 

Hoe lang doet u al aan sport? 

uitgedrukt in jaren 

 
 

12. Hebt u nu last van een letsel? 

Indien nee, ga onmiddellijk naar vraag 13 

 Ja 

 Nee 

 

Indien ja, van welke aard is dit letsel/blessure 

Indien u, niet weet hoe u blessure moet omschrijven kiest u andere. Meerder 

opties zijn mogelijk 
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 Letsels aan het gewricht 

 Spierletsel 

 Peesletsel 

 Ligamentair letsel 

 Andere 

 

Wat is de localisatie van uw letsel/blessure 

Meerdere opties zijn mogelijk 

 Pols/hand 

 Elleboog 

 Schouder 

 Nek 

 Romp/ Rug 

 Heup 

 Knie  

 Enkel/voet 

 

Kent u de diagnose van uw huidige letsels/blessures? 

Hetgeen u terugvindt op het doktersbriefje(indien u dit niet weet laat u deze 

vraag open). 

 
 

13. Voorgeschiedenis: heeft u eerdere letsels/ blessures gehad? 

Indien nee ga naar vraag 14 

 Ja 

 Nee 

 

Van welke aard waren deze eerdere letsels? (traumatisch of 

overbelasting) 

Overbelasting= geleidelijk aan opkomen van blessure. Traumatisch= plots 

opgelopen 

 
 

14. Lijdt u aan één van de volgende stoornissen? * 

 Neen 

 Hartproblemen 

 Neurologische stoornissen 
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 Diabetes mellitus(type 1 of 2) 

 Reumatische aandoeningen 

 Longproblemen/aandoeningen 

 Chirurgische ingreep aan het bewegingsstelsel (armen of benen) in het 

laatste jaar 

 

Hoe vaak heeft u dit letsel al opgelopen? 

 eenmalig 

 2-5 keer 

 > 5 keer 

Verzenden
 

 
. 
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3. Appendix 3: wekelijkse vragenlijst 

Blessureregistratie voeding - blessures  2013-2014 
1. Sportactiviteiten 
Om uw antwoorden op deze vragenlijst te kunnen koppelen aan de eerder ingevulde vragenlijst 
wordt u gevraagd om nogmaals naam en voornaam in te geven. 
1. Wat is uw naam? 

  Voornaam:  

Naam:  
 

2. Welke sporten beoefende u gedurende de afgelopen week? 

SPORT 1  

Aantal uur recreatief  

Aantal uur training  

Aantal uur competitie  

SPORT 2  

Aantal uur recreatief  

Aantal uur training  

Aantal uur competitie  

SPORT 3  

Aantal uur recreatief  

Aantal uur training  

Aantal uur competitie  
 

3.Heeft u in de loop van de voorbije week een blessure opgelopen? 

 Ja 

Neen 
 

2. Situering 
1. Is het letsel ontstaan door deelname aan een sportactiviteit? 

  Ja 

Neen 
2. Heeft dit letsel geleid tot het stopzetten van een sportactiviteit? 

 Ja 

Neen 
3. Heeft dit letsel geleid tot hinder bij sportparticipatie? 

 Ja 
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Neen 
4. Heeft dit letsel geleid tot het (gedeeltelijk) missen van minimum één sportles, trainingssessie of 
wedstrijd? 

 Ja 

Neen 
5. Hoe is dit letsel ontstaan? 

Plots (acuut letsel) 

Geleidelijk aan (chronisch letsel) 

 

3. Voorgeschiedenis 
1. Heeft u dit letsel reeds eerder gehad? 

 Neen 

Ja 

 
 

4. Terugkerend letsel 
1. Hoeveel keer trad dit letsel reeds op (huidig letsel inbegrepen)? 

 
2. Hoe lang geleden trad dit letsel voor het laatst op? 

aantal jaren  

OF aantal maanden  

OF aantal weken  
 

5. Ontstaan van het letsel 
1. Hoe is dit letsel ontstaan? 

 Contact 

Non – contact 

 

6. Locatie en aard van het letsel 
1. Grove locatie van het letsel 

 links 

rechts 

beide zijden 

onbepaald 
2. Het gekwetste weefsel bevindt zich 

 mediaal (aan de binnenkant van het lichaamsdeel) 

lateraal (aan de buitenkant van het lichaamsdeel) 

mediaal en lateraal 

onbepaald 
3. Fijne locatie van het letsel: 
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 schouder 

bovenarm 

elleboog 

onderarm 

pols 

hand 

vingers 

heup - lies 

heup- bil - bekken 

bovenbeen 

knie 

onderbeen 

enkel 

hiel 

voet 

tenen 

borst 

buik 

onderbuik - perineum 

nek 

hals 

rug - thoracaal (hoog, ter hoogte van de schouderbladen) 

rug - lumbaal (laag) 

rug - sacraal (ter hoogte van het zitvlak) 

hoofd 

aangezicht 
 

 

 
 

 
 

4. Wat is het gekwetste weefsel? (meerdere antwoordkeuzes zijn mogelijk) 

 beenvlies 

bloedvat 

bot 

gewricht 

gewrichtskapsel 

huid 

kraakbeen 

ligament 

meniscus 

nagel 

orgaan 

pees 

spier 

slijmbeurs 

zenuw 

onbekend 

andere (geef nadere toelichting) 
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5. Indien gekend, wat is de naam de gekwetste spier/pees/ligament? 

 
6. Wat is de aard van het letsel? 

 ontsteking 

gewrichts- of kapselprobleem 

gewrichtsproblemen met zenuwbetrokkenheid 

verrekking 

gedeeltelijke scheur 

volledige scheur 

breuk 

ontwrichting 
 

7. Medische hulp 
1. Heeft u medische hulp gezocht? 

Heeft u medische hulp gezocht?  Ja 

Neen 
 

8. Diagnose 
1. Hoe werd uw letsel gediagnosticeerd? 

Hoe werd uw letsel gediagnosticeerd?  diagnose Dr Devleesschouwer 

diagnose arts 

diagnose kinesitherapeut 

medische beeldvorming (bv. CT-scan, Rx, MRI,...) 

geen diagnose 

andere (geef nadere toelichting) 

 
2. Wat is de diagnose? 

 
 
9. Timing van het letsel 
1. Tijdens welke activiteit liep u dit letsel op? 

Tijdens welke activiteit liep u dit letsel op?  tijdens een wedstrijd 

tijdens een training 

tijdens zelfstandig oefenen 

geleidelijk aan 

andere (geef nadere toelichting) 
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2. Tijdens welke sport liep u dit letsel op? 

 Niet tijdens sportactiviteit 

Geleidelijk aan 

Sport 

 
3. Wanneer liep u dit letsel op? 

Wanneer liep u dit letsel op?  datum 
(dag/maand/jaar)  

OF periode (maand/jaar)  
4. Op welke weekdag liep u dit letsel op? 

Op welke weekdag liep u dit letsel op?  maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

geleidelijk aan 
5. Op welk tijdstip van de dag liep u dit letsel op? 

Op welk tijdstip van de dag liep u dit letsel op?  Voormiddag 

Namiddag 

's Avonds 
6. Hoeveel uur sport deed u voorafgaand aan het oplopen van de blessure, op de dag waarop de 
blessure werd opgelopen? 

 

 Aantal uur 
 

7. Op welke datum verwacht u dat de blessure volledig hersteld zal zijn, dit wil zeggen: kan u 
opnieuw ALLE sporten beoefenen zoals vóór het oplopen van de blessure? 
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