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Het Geheim van Hardlopen
Voeding, supplementen en bietensap
Regelmatig verschijnt er weer een artikel of een boek
over een product of dieet waar we gezonder van worden
of harder van gaan lopen. Verreweg de meeste van die publicaties vallen in de categorie 'volksverlakkerij; dan wel
commerciële reclame. De wetenschappelijke literatuur
over voedingen supplementen geeft aan dat ergeen wonderproducten bestaan en dat ook topsporters voldoende
hebben aan gezonde, gevarieerde voeding. Supplementen
zijn alleen in uitzonderingsgevallen nodig, zoals bij bijzondere deficiënties of extreme inspanningen zoals bij ultralopen en triatlons.

Wat is gezonde voeding?
In een eerdere stukje gebaseerd op het boek Het Geheim
van Hardlopen zagen we al dat gezonde voeding allereerst
mager en gevarieerd moet zijn. Omdat we in het algemeen
te vet en te veel eten, leidt dit tot de volgende praktische
aanbevelingen:

Hans van Dijk

1. Eet veel (5 tot 6 porties per dag) groenten en fruit.
2. Eet naar behoefte volkoren brood (met mager offruitbeleg) en bijvoorbeeld havermoutpap.
3. Eet naar behoefte (1 portie) aardappelen (geen frites),
pasta, rijst of andere graanproducten
4. Eet (1 portie per dag) mager rood vlees of vis of kip/
kalkoen of tofu of een andere eiwitbron (bijvoorbeeld
ei, bonen, noten).
5. Neem weinig boter, vervang het door olijfolie of een
andere vloeibare olie.
6. Neem magere melkproducten zoals magere melk,
yoghurt en 30+ kaas naar behoefte (maximaal 3 porties per dag).
7. Neem zo min mogelijk frisdrank, bier, wijn en sportdrank! Drink wel thee, koffie en veel water.
8. Neem zeer weinig frituur, snacks, tussendoortjes en
zoete of zoute koekjes.
9. Neem ontbijtkoek, krentenbollen, koeken met weinig
verzadigd vet en pannenkoeken af en toe als tussendoortje.
Een dergelijke voeding bevat de juiste hoeveelheden en
verhoudingen van de energiebronnen (koolhydraten, eiwitten en vetten), maar ook de vitaminen, sporenelementen en antioxidanten die we nodig hebben. Let erop om
zoveel mogelijk verse producten te kopen en eet zo gevarieerd mogelijk. Vermijd kant-en-klare producten met onder meer geur-, reuk-, en smaakstoffen, emulgatoren, en in
het algemeen veel zout.
Let op de weegschaal om te controleren of je gewicht stabiel en op het optimale niveau blijft.
Onder normale omstandigheden bevat deze voeding dus
alles wat een sporter nodig heeft. Aanvullende producten
als sportdrank, energie-gels en supplementen zijn overbodig. Ze hebben zelfs als nadeel dat ze calorieën bevatten,
die een ongunstig effect kunnen hebben op je gewicht!
De enige uitzondering op deze regel doet zich voor bij de
voorbereiding voor de marathon. Hierbij is het aan te bevelen om de laatste 2 tot 3 dagen voor de marathon het
marathondieet toe te passen door meer koolhydraten en
nog minder vetten en eiwitten te eten. Neem de ochtend
van de marathon een uitgebreid ontbijt, drink enkele koppen koffie en neem bij de start en onderweg sportdrank in.

Supplementen
Zoals hierboven reeds verm~ld is het niet nodig en soms
zelfs ongewenst om supplementen te gebruiken naast een
gezonde voeding. We moeten hierbij allereerst bedenken
dat ons lichaam in staat is om vrijwel alle verbindingen
die nodig zijn zelf op te bouwen uit de voeding. In ons
maagdarmstelsel wordt het merendeel van het voedsel
eerst afgebroken tot eenvoudige componenten, zoals bijvoorbeeld koolhydraten tot glucose. Deze kunnen door het
bloed getransporteerd worden. Vervolgens worden hieruit
in de cellen weer de organische verbindingen opgebouwd
die het lichaam nodig heeft. Zoals in de spiercellen het glycogeen, dat weer de basis is voor de aerobe en anaerobe
energieproductie.
Verder moeten we bedenken dat ons lichaam een relatief
grote buffervoorraad aan stoffen bevat, die gemobiliseerd
kunnen worden als het nodig is. Zo hebben Hans en Ron
zelf ervaren dat grote hoeveelheden vet (bij beiden ongeveer 10-15 kg) in de loop van maanden langzaam door
het lichaam 'opgelost' zijn om te voorzien in de energiebehoefte van de spieren bij onze training. Zij hebben kunnen
afvallen door minder maar wel gevarieerd te eten.
In tegenstelling tot wat vele mensen denken is het dus
beslist niet zo dat je veel moet eten om energie te hebben om te sporten. Het lichaam bevat meer dan genoeg
energievoorraad in de vorm van vet en is in staat om dat te
mobiliseren. Voor sommige essentiële componenten als vitaminen en sporenelementen geldt dat het lichaam ze niet
zelf kan aanmaken. Deze componenten moeten dus wel in
de voeding aanwezig zijn, maar ook hierbij geldt dat het lichaam meestal een behoorlijke buffervoorraad heeft. Het
is dus voldoende om ervoor te zorgen dat op de langere
termijn (maanden) alle benodigde componenten ook via
de voeding opgenomen worden. Vandaar het belang van
een gevarieerde voeding. Vooral groeten en fruit bevatten
vitaminen, sporenelementen en antioxidanten en zijn dus
heel gezond.
Na deze toelichting zal de lezer wellicht begrijpen dat er
geen wondermiddelen voor de sportvoeding bestaan. De
enige bewezen wondermiddelen zijn dopingproducten als
EPO en anabole steroïden, die geïnjecteerd worden en het
hormoonsysteem beïnvloeden. Bij inname via de voeding
wordt EPO in het maag-darmkanaal afgebroken en verliest zijn werking. Anabole steroïden kunnen soms in een
bepaalde vorm ook als pil ingenomen worden, maar de
werking is dan geringer en ze zijn zeer slecht voor de lever. EPO en anabole steroïden staan bij Ron en Hans vanzelfsprekend niet op het menu en dit hoort bij geen enkele
sporter het geval te zijn.

Overzicht van supplementen en effecten
Hierboven zagen we al dat normale, gezonde en gevarieerde voeding in het algemeen al alles bevat wat een sporter
nodig heeft en dat het alleen in bijzonder situaties nodig is
om supplementen in te nemen. Hieronder gaan we nader
op deze supplementen en geven we een kort overzicht van
een aantal populaire en/of in de literatuur genoemde supplementen en producten.

1. Cafeïne
Cafeïne is niet zo zeer een 'supplement', omdat het in
feite een gewoon onderdeel is geworden van normale
voeding. Het is echter een stof waarvan het positieve
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effect op lange afstandlopen onomstotelijk bewezen
is. Wel zijn de uitkomsten van diverse studies sterk
verschillend. Dit bevestigt nog eens hoe lastig het is
om experimenteel een klein effect (orde 1% of minder)
te bewijzen. Het kleine positieve effect wordt toegeschreven aan het feit dat cafeïne de vetverbranding
bevordert, waardoor de glycogeenvoorraad minder
snel wordt uitgeput en men de 'man met de hamer' kan
uitstellen. Ook heeft cafeïne een stimulerend effect
Vanwege het verwachte (kleine) positieve effect en
omdat koffie en thee vrij onschuldige producten zijn,
wordt het aanbevolen om twee uur voor de marathon
minimaal twee koppen sterke koffie of thee te drinken.
Let er wel op dat teveel koffie kan leiden tot een verhoogde hartfrequentie, waardoor je prestatie soms
weer negatief beïnvloed kan worden.
Natriumbicarbonaat
De inname van natriumbicarbonaat heeft als effect
dat de pH van het bloed stijgt en de bufferwerking van
je bloed beter wordt. Dit kan de verzuring neutraliseren, die optreedt bij inspanningen boven de anaerobe
drempel. Bij inspanningen van enkele minuten zijn dan
ook positieve effecten in de orde van enkele procenten
gerapp0rteerd. Ook hier lopen de resultaten van diverse studies nogal uiteen. De dosis bedroeg bij deze
studies 0,3 g/kg lichaamsgewicht, in te nemen enkele
uren voor de wedstrijd. Een vervelend neveneffect is
dat 50% van de proefpersonen binnen enkele uren last
kreeg van diarree. Diarree is wel het laatste dat een loper kan gebruiken. Natriumbicarbonaat staat nog niet
op de dopinglijst, maar dit zou in de toekomst kunnen
veranderen. Vanwege het effect op de pH van de urine
is het gebruik gemakkelijk op te sporen. Voor lange
afstandlopen heeft het gebruik geen zin, bij afstanden
van 800 tot 3000 meter is een klein positief effect
waarschijnlijk, mits je geen last van diarree krijgt!
Creatine
Creatine komt voor in vlees en wordt ook geproduceerd in de lever. Creatinefosfaat speelt een rol bij de
productie van ATP in de spieren. Enkele studies hebben
aangetoond dat aanvullende inname van creatine (3 tot
5 g/dag) het herstel bij intervaltrainingen kan bevorderen. Creatine wordt wel gebruikt door krachtsporters,
zwemmers en wielrenners. Bezwaren zijn mogelijke
vervuiling van het product, onder meer met nandrolon,
en gewichtstoename. Voor langeafstandslopers heeft
het gebruik geen zin.
Glycerol
Inname van glycerol kan leiden tot een (tijdelijke) toename van het bloedvolume. Het wordt dan ook wel
toegepast om het gebruik van EPO te maskeren aangezien het gehalte aan hemoglobine en de hematocriet
waarde er lager door worden. Er is geen bewijs dat het
een positief effect heeft op de prestatie bij lange afstandslopen.
Triglyceriden
In theorie zou de inname van triglyceriden de vetverbranding kunnen stimuleren. In de praktijk hebben
diverse studies echter geen positief effect aan kunnen
tonen.
Aminozuren met een v~rtakte keten/L-Tryptofaan
Serotine wordt in het lichaam aangemaakt uit het aminozuur tryptofaan. Deze neurotransmitter is onder
meer van invloed op je stemming. Bij beweging (wandelen en sporten) wordt meer serotine aangemaakt en
dat geeft een goed gevoel. Bij langdurige inspanning
stijgt de concentratie serotonine in de hersenen via
het bloed echter dusdanig dat je juist vermoeid raakt.
In theorie kan de concentratie aan serotonine verlaagd
worden door de inname van aminozuren met een ver-

takte keten zoals valine, leucine en isoleucine.
De bevindingen zijn echter zeer tegenstrijdig. Bovendien kunnen de ammoniumconcentraties in het bloed
stijgen, hetgeen de prestaties weer drukt.
Ook diverse studies waarbij gekeken werd naar de directe inname van L-tryptofaan hebben tegenstrijdige
resultaten opgeleverd. Op basis van de huidige stand
van de wetenschap kunnen we van beide supplementen geen positief effect verwachten.
7. Vitaminen/antioxidanten (A, 81 t/m 815, C, D, E)
Van alle vitaminen is bekend dat gezonde en gevarieerde voeding volledig in de behoefte kan voorzien,
zodat aanvullende inname overbodig is. Alleen voor
specifieke groepen zoals baby's, kinderen, zwangeren
en ouderen wordt extra inname geadviseerd en voor
veganisten en zieken. Het gaat hierbij meestal om vitamine Den soms om foliumzuur, vitamine B12 of vitamine K. In de 80er jaren was er veel belangstelling voor
vitamine B15 (pangamine zuur), dat de loopprestaties
zou verbeteren. Diverse studies hebben echter deze
claim ontkracht. Ook de invloed van choline (behoort
tot de B vitaminen) is niet bewezen.
8. Sporenelementen (Ca, Cr, 8, Fe, Mg, Zn)
Van alle sporenelementen is bekend dat gezonde
en gevarieerde voeding volledig in de behoefte kan
voorzien, zodat aanvullende inname overbodig is.
Wel zijn er groepen, zoals zwangeren, vegetariërs en
topsporters waarbij ijzersuppletie zinvol kan zijn om
bloedarmoede te voorkomen. De dagelijkse behoefte
bedraagt 10 mg voor mannen en 15 mg voor vrouwen.
Sommige duursporters ervaren dat het gebruik van
extra magnesium tot minder spierkrampen leidt. Bij
gebruik van medicijnen kun je extra mineralen nodig
hebben. Samenvattend kan het geen kwaad om dagelijks een ijzer- pil te nemen en in sommige gevallen een
multipreparaat. .
9. Fosfaat
Fosfaat speelt een rol bij de productie van ATP. Theoretisch zou (tijdelijke) suppletie van fosfaat dus herstel
bevorderen. In de praktijk is dit effect echter niet bewezen.
10. Carnitine
Carnitine kan in theorie de vetverbranding bevorderen, in de praktijk is een positief effect echter niet aangetoond.
11. Spiruline en Ginseng
Van beide preparaten zijn geen wetenschappelijke studies bekend die een positief effect bewijzen.
Bietensap
Hier is de laatste jaren heel veel belangstelling voor in de
media en onder lopers. In theorie zou de inname van bietensap het zuurstoftransportvermogen verhogen en daarmee zeer interessant zijn voor langeafstandlopers. Nitraat
(N03-)zou de werkzame component in bietensap zijn. Er
zijn diverse studies gepubliceerd die positieve effecten in
de orde van 3 tot 5%gaven. Er is geen enkel ander product
bekend, behalve EPO en anabole steroïden, waarmee zo'n
grote verbetering van de prestatie bereikt kan worden!
Toch is een kritische houding hier ook wel op zijn plaats,
want ook deze studies zijn uitgevoerd met relatief kleine
groepen lopers. Het is dus zeker niet uitgesloten dat de
positieve resultaten veroorzaakt zijn door toevallige verschillen of een placebo effect. Een andere reden om kritisch te zijn volgt uit een analyse van de massa balans. Men
heeft namelijk als dosering gewerkt met 0,5 liter per dag
aan bietensap gedurende 3 dagen met een totale inname
van 1000 mg N03- . Dit komt overeen met 0,015 mol
N03-. Een dergelijk dosis is volstrekt verwaarloosbaar ten
opzichte van de inname van 02 . Alleen al tijdens de ma-
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rathon verbruiken al 24 mol 02 bij een V02 max van 50
ml/kg/min, een gewicht van 60 kg en een tijd van 3 uur en
30 minuten. Dat is 1600 keer meer dan de totale inname
van N03-. Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat zo'n klein
beetje N03- zo'n relatief groot effect zou kunnen hebben.
Zeker als we bedenken dat de prestaties van ons lichaam
primair gebaseerd zijn op de bijdrage van 02.
Wel is het zo dat ten gevolge van de reductie van nitraat
naar nitriet en vervolgens naar stikstofmonoxide er vaatverwijding kan optreden, hetgeen een lagere hartslag tot
gevolg kan hebben vanwege de verbeterde bloedsomloop
en bloeddrukverlaging.
Gezien bovenstaande hebben Hans en Ron de verleiding
om eens een proef te nemen natuurlijk niet kunnen weerstaan. Voor de 20 km van Alphen van 2013 hebben zij beiden een dosis van 1800 mg N03- ingenomen, in de vorm
van bietensap, spinazie, raapsteeltjes en bieten. Het effect
was helaas niet merkbaar. De prestaties waren exact zoals berekend op basis van de resultaten van trainingen en
eerdere wedstrijden. Ook al is dit niet bepaald een wetenschappelijk experiment te noemen, voor ons werkte het
niet en wij drinken dus geen bietensap meer! Overigens
hebben we natuurlijk niets tegen het eten van nitraatrijk
voedsel. Mensen die bietensap wel lekker vinden, kunnen
dit rustig opdrinken en wie weet helpt het hen wel!

Harder lopen door vitamine D?
Hierboven gaven we al aan dat de wetenschappelijke literatuur over voeding en supplementen laat zien dat er geen
'wonder' producten bestaan. Zelfs topsporters kunnen
volstaan met gezonde, gevarieerde voeding. Sommige vitamine preparaten zijn zelfs schade lijk. Supplementen zijn
alleen in uitzonderingsgevallen nodig, zoals bij bijzondere
tekorten (deficiënties) of extreme inspanningen (ultralopen en triatlons).
Vandaag gaan we nader in op vitamine D. Dit is namelijk
één van die uitzonderingsgevallen, waarbij deficiëntie
in Nederland in de praktijk bij grote bevolkingsgroepen
voorkomt en het innemen van extra vitamine D dus gewenst kan zijn. Dit onderdeel hebben we geschreven hebben in samenwerking met Karel Bos, huisarts en enthousiast hardloper te Amersfoort. Dokter Bos is al sinds 35 jaar
geïnteresseerd in voeding en leefstijl en ziet in zijn spreekuur regelmatig patiënten met vitamine D deficiëntie.
0

De historie van vitamine 01
Vitamine D deficiëntie wordt vanouds gerelateerd aan de
Engelse ziekte (rachitis, een botaandoening bij kinderen
die in de 19e eeuw veel voorkwam in de industriële gebieden in Noord-Europa). Rond 1920 werd aangetoond dat
herstel van rachitis mogelijk was door:
1. blootstelling aan UV-licht en zonlicht.
2. inname van levertraan, boter en melk
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid 'vakantiekolonies' opgericht om kinderen meer bloot te
stellen aan zonlicht. Sinds 1961 wordt in Nederland
vitamine Dook toegevoegd aan margarine.

Vitamine O·deficiëntieverschijnselen1
Een tekort aan vitamine D wordt in de medische literatuur
niet alleen gerelateerd aan rachitis, maar ook aan diverse
andere aandoeningen:
1. osteomalacie, een botaandoening bij volwassenen
2. myopathie, spierzwakte
3. osteoporose, botontkalking
4. auto-immuunziekten, waaronder diabetes en infectieziekten
5. multiple-sclerose

6. ischemische hartklachten
7. kanker (darm, borst en prostaat)
8. hart- en vaatziekten

Vitamine O·behoefte1
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is volgens de
Europese etiketteringsrichtlijn beperkt tot 5 µg. Bij deze
richtlijn wordt echter geen onderscheid gemaakt naar
kwetsbare groepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven. In de praktijk komt in
Nederland een vitamine D-deficiëntie tamelijk veel voor,
vooral bij mensen die weinig buiten komen en bij kwetsbare groepen, waaronder ook mensen met een donkere huid
en vrouwen die een boerka of sluier dragen.

Bronnen van vitamine 01
Zonlicht
Het lichaam is uitstekend in staat om vitamine D te produceren onder invloed van zonlicht. Mensen die in de tropen
wonen maken naar schatting 250 µg/dag (= 10.000 E/dag)
aan, dus veel meer dan de ADH. Als de huid onder invloed
van zonlicht donkerder wordt neemt de productie van vitamine D af zodat er nooit een te hoge vitamine D spiegel kan
ontstaan door zonlicht. In Nederland is de zonkracht echter
alleen in de zomer in staat om voldoende vitamine Daan te
maken (circa 25 µg =1000 E na een kwartier blootstellen
van gezicht, armen en bovenlichaam zonder zonnecrème).
Daarnaast is de blootstelling aan de zon dikwijls beperkt
door de leefstijl (we verblijven immers veelal binnenshuis),
kleding/huidbedekking en het gebruik van zonnebrandcrèmes. Bij ouderen komt hierbij dat het vermogen van de
huid om vitamine Daan te maken met de leeftijd afneemt.

Voeding
Onze voeding bevat onvoldoende vitamine D. Van nature
komt vitamine D slechts in weinig voedingsmiddelen voor,
met name in vis( olie) en levertraan,vette vis (1S-25 µg/portie), sommige paddenstoelen en eidooiers. Aan margarine
wordt In Nederland vitamine D toegevoegd tot 7,5 µg/100
gram.

Suppletie
Het Voedingscentrum adviseert een vitamine D supplement van 10 µg/dag voor de volgende groepeil:
1. kinderen tot 4 jaar
2. alle personen van 4-50 jaar met een donkere huidskleur
3. alle vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
4. alle vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 jaar
5. alle vrouwen tot 50 jaar die een sluier dragen
De volgende groepen hebben volgens het Voedingscentrum een dosis van 20 µg/dag nodig:
1. personen die osteoporose hebben of in een verpleeghuis wonen
2. vrouwen ouder dan 50 en mannen ouder dan 70 die
weinig buiten komen
3. vrouwen ouder dan 50 jaar die een sluier dragen
Deze doseringen zijn in de meeste gevallen nog onvoldoende om vanuit een toestand van deficiëntie (gedefinieerd
als een bloedspiegel lager dan 50-80 nmol/ I) de vitamine
D-bloedspiegel weer te laten stijgen naar hogere waarden,
zie de onderstaande tabel 9.
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Serum-gehalte

Aanbevolen dosis

(nmol/I)

(µg/dag)

20-40

55

40-60

45

60-80

29
0

>80
Relatie van vitamine Dmet sportprestaties

De wetenschappelijke literatuur bevat vele tientallen
artikelen over de mogelijke relatie tussen vitamine Den
sportprestaties2. In vele studies is bewezen dat blootstelling aan de zon en mogelijk ook inname van vitamine
D positieve effecten hebben op de sportprestaties van
atleten die geen optimale vitamine D bloedspiegel hebben. Veel studies gaan over de effecten op oudere atleten,
die inderdaad dikwijls -ook in Nederland-vitamine D
deficiënt zijn. De mogelijk positieve effecten van vitamine
D zijn 4,5,6,7:
1. voorkomen blessures, zoals stressfracturen
2. voorkomen ziektes, zoals infecties, ontstekingen en
botontkalking
3. voorkomen spierzwakte en versterken spieren
4. verbeterde sportprestaties (sprint, zwemmen, gymnastiek, tennis)
De oudste studies zijn uit 1927 toen men in Duitsland al
aantoonde dat blootstelling aan UV leidde tot extra spiergroei en betere prestaties bij zwemmers. De spierversterkende effecten van vitamine D lijken ook logisch aangezien
vitamine D chemisch gezien een steroïde (hormoon) is. Andere studies relateerden topprestaties in de zomer aan de
hogere vitamine D concentraties onder invloed van de zon.
Een recent onderzoek toonde zelfs een positieve correlatie
tussen de V02 max en de vitamine D- bloedspiegel6. Een
recent review artikels komt tot de volgende aanbevelingen voor de optimale vitamine D bloedspiegel:
1. voorkomen rachitis
2. voorkomen stressfracturen
3. verbeteren sportprestaties

25 nmol/ I
100nmol/ I
125 nmol/I

Een echt hard bewijs dat iedereen van vitamine D harder
gaat lopen, ontbreekt nog. Hiervoor zou het nodig zijn om
een groot onderzoek (dubbelblind, gerandomiseerd) uit te
voeren. Het is ook het meest waarschijnlijk dat de positieve
werking van vitamine D niet voor iedereen opgaat, maar
alleen voor mensen die vitamine D deficiënt zijn. Het zou
ook kunnen zijn dat zonlichtexpositie effectiever is dan
vitamine D inname omdat het veel meer doet dan alleen
vitamine D productie.

Hoeveel pillen moet je innemen om de bloedspiegel te
verhogen?
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd
onlangs de volgende formule gepubliceerd waarmee berekend kan worden welke dosis nodig is om de bloedspiegel
te verhogenB:

µg/dag in te nemen en daarna een onderhoudsdosis van 20
µg/dag om zijn spiegel op peil te houden.
Op sommige potjes wordt µg ook wel als meg (microgram)
vermeld.
Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat de suppletie langzaam
gaat en dat langdurige inname van extra pillen nodig is om
effect te bereiken.

Conclusies en aanbevelingen
1. Vitamine D-deficiëntie komt in Nederland tamelijk
veel voor en kan leiden tot nadelige gevolgen voor de
gezondheid en de sportprestaties.
2. Het is verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen
(in de zomer enkele malen per week een kwartiertje
zonnen en het gehele jaar door suppletie met vitamine
D, 10 µg/dag, = 400 E/dag) Let op; teveel zonlicht kan
huidziekten veroorzaken.
3. Kwetsbare groepen en personen met klachten doen er
goed aan hun vitamine D -bloedspiegel te laten controleren, zodat indien nodig aanvullende maatregelen
genomen kunnen worden.
4. Voor hardlopers en andere sporters gelden de aanbevelingen om regelmatig te zonnen en dagelijks vitamine D in te nemen in verhoogde mate, aangezien zij
geen risico zullen willen nemen op het ontstaan van
niet optimale vitamine D spiegels.
5. Bij vitamine Dis er weinig tot geen risico van intoxicatie (dit treedt pas op bij een bloedspiegel boven 325
nmol/ I), dus het kan geen kwaad om wat extra vitamine D in te nemen.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Karel Bos
www.hetgeheimvanhardlopen.nl
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