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Tijdens het hardlopen neemt de li

chaamstemperatuur toe ten gevolge 

van de geleverde inspanning. Deze 

toename leidt tot een afname in loopef

ficiëntie en daarmee samenhangend 

een verminderde prestatie (Daanen & 

van Es, 2006). Het koelen van lopers 

tijdens de marathon zou mogelijk de 

stijging van de lichaamstemperatuur 

kunnen tegengaan en daarmee de 

prestatie kunnen verbeteren. De vraag 

die centraal stond in dit onderzoek 

was dan ook: treedt er een verandering 

op in hardloopsnelheid als gevolg van 

koelen tijdens een marathon?

Onderzoeksopzet
Om deze vraag te beantwoorden 

werden veertien lopers geselecteerd 

voor deelname. Voordat de hardlopers 

werden toegewezen tot de interventie 

of de controle groep (beide n=7) vond 

er een sportkeuring plaats ter bepa

ling van de maximale zuurstofopname 

en het vetpercentage. Tevens werden 

eventuele gezondheidsrisico’s als ge

volg van het hardlopen hiermee uitge

sloten. De hardlopers werden vervol

gens gebalanceerd verdeeld over beide 

groepen op basis van leeftijd, gewicht, 

lengte, maximale zuurstofopname 

(VO2max), vetpercentage en verwachte 

eindtijd.

De interventie bestond uit het twee 

maal lopen door een koelstraat van 

neveldouches – op het parcours ge

plaatst na resp. 9 en 30 kilometer – en 

het drinken van een koude sportdrank 

(15 °C) vlak na het passeren van deze 

koelstraat. De controlegroep liep niet 

door de koelstraat en kreeg op de

zelfde kilometerpunten twee keer een 

warme sportdrank te drinken (35 °C).

De loopsnelheid werd geregistreerd 

met behulp van een GPSchip (MY

LAPS Run Championchip) die werd 

gedragen aan de schoen. Om te bepa

len of er een verschil in hardloopsnel

heid was na het passeren van de koel

straat, is gekozen om te kijken of de 

gemiddelde snelheid tijdens de twee 

kilometer na de koelstraat verschilt 

met de gemiddelde snelheid tijdens 

de twee kilometer voor de koelstraat. 

Hartslagfrequentie, kerntemperatuur 

en huidtemperatuur werden continu 

geregistreerd (Hidalgo Equivital sys

tem). De kerntemperatuur meting was 

mogelijk door middel van een geac

tiveerde kerntemperatuurpil (Jonah), 

die de lopers vier uur voor de start van 

de marathon innamen.

Tijdens de marathon van Eindhoven op 11 oktober 2009 is 

er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief 

effect van het koelen van hardlopers op de loopsnelheid. 

Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper 

afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit 

voorkomen?
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Statistiek
Voor beide groepen is per kilometer 

de gemiddelde loopsnelheid, hart

slagfrequentie kerntemperatuur en  

huidtemperatuur berekend. Onafhan

kelijke Ttoetsen zijn uitgevoerd ter 

bepaling van verschillen (significantie, 

p<0.05) per gelopen 10 kilometer tus

sen de verschillende variabelen. Het 

effect van de koelstraat op de loopsnel

heid is bepaald met behulp van een 

trendlijn (verandering in snelheid per 

gelopen kilometer). Het verschil in de 

richtingscoëfficiënten van de trendlijn 

voor de koelstraat en de trendlijn na de 

koelstraat is getoetst.

Resultaten
De beschrijving van beide groepen 

wordt weergeven in tabel 1. Vanwege 

technische problemen werden de loop

snelheid, hartslagfrequentie, kerntem

peratuur en huidtemperatuur geanaly

seerd van respectievelijk dertien, tien, 

elf en elf hardlopers.

Hardloopsnelheid
Het snelheidsprofiel van beide groe

pen is afgebeeld in figuur 1. Er is 

geen significant verschil (p>0.05) in 

hardloopsnelheid gevonden tussen 

beide groepen na het lopen door de 

koelstraat.

De gemiddelde tijdsduur voor het 

afleggen van de marathon verschilt 

niet significant (p=0.86) tussen de 

interventiegroep (228.3 ± 24.1 minu

ten) en de controlegroep (230.6 ± 23.8 

minuten). De gemiddelde snelheid van 

de interventiegroep 

(11.6 ± 1.3  km/u) 

is over de eerste 10 

kilometer van de 

marathon signifi

cant lager (p=0.03) 

dan de gemiddelde 

snelheid van de 

controlegroep (12.1 

± 1.1  km/u). Van 

kilometer 10 tot 

kilometer 20 en van 

kilometer 20 tot 

kilometer 30 is er 

tussen beide groe

pen geen significant verschil in de ge

middelde snelheid (p=0.27 en p=0.57, 

respectievelijk). Vanaf 30 kilometer is 

de interventiegroep (10.7 ± 1.1  km/u) 

significant sneller (p=0.01) dan de con

trolegroep (10.1 ± 1.7  km/u). 

Er werd geen significante verande

ring van de loopsnelheid gevonden 

na de eerste koelstraat (p>0.05). De 

verandering in loopsnelheid van de 

interventiegroep was 0.09  km/u per 

kilometer ten opzichte van 0.15  km/u 

per kilometer voor de controlegroep. 

Er werd ook geen significant verschil 

gevonden tussen de loopsnelheid voor 

en na de tweede koelstraat (p>0.05). 

De verandering in loopsnelheid van de 

interventiegroep was 0.06  km/u per 

kilometer ten opzichte van 0.03  km/u 

per kilometer voor de controlegroep.

Hartslagfrequentie, kern- en 
 huidtemperatuur
De gemiddelde hartslagfrequentie 

tijdens de marathon verschilt niet sig

nificant (p=0.34) tussen de interventie

groep en de controlegroep (respectie

velijk 148.9 ± 7.4 en 148.2 ± 10.0 slagen 

per minuut). Er werd geen significant 

verschil gevonden tussen de interven

tiegroep en de controlegroep over 010 

kilometer (p=0.76), 1020 kilometer 

(p=0.61), 2030 kilometer (p=0.84) en 

3040 kilometer (p=0.73). De gemid

delde toename in kerntemperatuur 

gedurende de marathon was 1.79 °C 

(uiteenlopend van 1.17 °C tot 2.57 

°C). De kerntemperatuur is signifi

cant hoger voor de interventiegroep 

dan voor de controlegroep over de 

eerste 10 kilometer (p=0.02), 1020 

kilometer (p=<0.01) en 2030 kilome

ter (p=<0.01). Vanaf 30 kilometer is er 

geen significant verschil (p=0.69) in 

kerntemperatuur waargenomen tussen 

beide groepen. 

De kerntemperatuur en de hartslag

frequentie vertonen een vergelijkbare 

respons gedurende de marathon (zie 

figuur 2). Dit gaat vooral op voor de 

interventiegroep, waarin 59,1% van 

de variantie in kerntemperatuur ver

klaard kan worden door de variantie 

in hartslagfrequentie. Voor de controle

groep is dit 32,4% (zie figuur 3).

Voor beide groepen werd volgens ver

wachting een daling van de huidtem

peratuur ten opzichte van de waarde 

net voor de start gevonden. De huid

Interventiegroep
(douchegroep)

Controle groep
(niet-douchegroep)

Significantie

N=7 N=7

Leeftijd (jaren) 44 ± 5 43 ± 7 0.76

Gewicht (kg) 83 ± 15 76 ± 9 0.36

Lengte (cm) 184 ± 18 182 ± 9 0.58

VO2max (ml/kg/min) 58 ± 10 58 ± 6 0.92

Vetpercentage (%) 15 ± 5 15 ± 4 0.86

Verwachte eindtijd (minuten) 226 ± 27 225 ± 28 0.86

Eindtijd (minuten) 228 ± 24 231 ± 24 0.91

Tabel 1. Beschrijving proefpersonen.

Figuur 1. Snelheidsprofiel voor interventiegroep en 
controlegroep tijdens de marathon van Eindhoven 
2009. De verticale lijnen representeren passage 
door de douchestraat en het drinken van de 
sportdrank.
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temperatuur was vanaf 10 kilometer 

significant hoger voor de interventie

groep dan voor de controlegroep: tus

sen 1020 kilometer (p=<0.01), tussen 

2030 kilometer (p=<0.01) en tussen 

3040 kilometer (p=<0.01). 

Het weer
De minimale temperatuur op de dag 

van de marathon was 12.8 °C en de 

maximale temperatuur was 16.7 °C. 

De relatieve vochtigheid was 92% en 

er waren 1.6 zonuren. Helaas viel er 

tijdens de marathon van 14:10u tot 

14:45u een stevige herfstbui, die de 

interventie danig beïnvloedde. De 

hoeveelheid gevallen regen was 4 mm 

(KNMI, De Bilt, Nederland).

Loopsnelheid en kern temperatuur
De relatieve loopsnelheid tijdens de re

genbui was 2.98% (95% BI: 1.014.94%, 

P=<0.01) lager dan de relatieve snel

heid gedurende 30 minuten direct voor 

de regenbui. De relatieve snelheid na 

de regenbui was niet verschillend van 

de relatieve snelheid tijdens de regen

bui (P=1.00).

De relatieve hartslagfrequentie tijdens 

de regenbui is 7.19% lager (95% BI: 

4.509.88%, P=<0.01) dan gedurende 

30 minuten direct voor de regenbui 

en 5.01% lager (95% BI: 2.307.72%, 

P=<0.01) dan de periode na de regen

bui. De kerntemperatuur van zowel de 

interventiegroep (0.01 °C; P=1.00) als 

de controlegroep (0.14 °C; P=0.65) tij

dens de regenbui verschilt niet signifi

cant met de kerntemperatuur in beide 

groepen voor de regenbui. Ook is er 

geen significant verschil gevonden 

(P=0.47) tussen de kerntemperatuur 

van de interventiegroep en de contro

legroep als gevolg van de regenbui.

Discussie
Er treedt geen verandering op in hard

loopsnelheid als 

gevolg van koelen 

tijdens een hard

loopwedstrijd. 

Hoewel de kern

temperatuur direct 

na afloop van de 

marathon signifi

cant correleert met 

de gemiddelde 

loopsnelheid tij

dens de marathon 

(Noakes et al., 

1991) is kerntem

peratuur niet de 

enige factor die 

hierop van invloed is. Ook hydra

tiestatus, motivatie en een set omge

vingsfactoren (zoals temperatuur en 

luchtvochtigheid) spelen hierbij een rol 

(Cheuvront and Haymes, 2001). Het is 

dan ook maar de vraag of de koelinter

ventie die is gebruikt tijdens de mara

thon van Eindhoven genoeg invloed 

heeft op de loopsnelheid, vooral ook 

vanwege de milde temperatuur tussen 

de 12.8 en 16.7 °C. Bovendien heeft de 

regenbui het effect van de interven

tie geminimaliseerd, aangezien beide 

groepen gekoeld werden. Een andere 

mogelijke verklaring kan zijn dat de 

koelstraat niet zorgt voor voldoende 

verdampingscapaciteit. Wellicht zou 

de koelstraat langer moeten zijn of 

zouden de lopers er vaker doorheen 

moeten lopen om daadwerkelijk een 

daling van de lichaamstemperatuur 

te bewerkstelligen. Ten derde kan het 

niet vinden van een effect liggen in de 

matige pacingstrategie van de lopers 

in beide groepen. Gemiddeld genomen 

ligt de hardloopsnelheid aan het einde 

van de marathon ongeveer 3 kilome

Figuur 3.  Verklaarde 
variantie voor de 
interventie en de 
controlegroep voor 
het verband tussen 
de kerntemperatuur 
(xas) en de hartslag
frequentie (yas).

Figuur 2. Hartslagfrequentie en kerntemperatuur 
voor douchegroep en controlegroep tijdens de 
marathon van Eindhoven 2009.
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ter per uur lager aan het eind van de 

marathon. Als de lopers beter getraind 

waren geweest waren ze waarschijn

lijk niet alleen in staat geweest om een 

hogere gemiddelde snelheid te halen, 

maar ook om relatief constant te lopen. 

Bij een dergelijke pacingstrategie kan 

er door de lopers op een optimale 

manier gebruik worden gemaakt van 

aanwezige energiebronnen (Foster et 

al., 1993) en was er mogelijk wel een 

effect van de interventie zichtbaar 

geweest op de hardloopsnelheid en de 

fysiologische variabelen.

De kerntemperatuur vertoont een 

vergelijkbare respons met de hartslag

frequentie (vooral voor de interventie

groep). Dit wordt goed geïllustreerd 

door de stijging in de kerntemperatuur 

en de hartslagfrequentie direct na de 

start en de opvallende daling in beide 

parameters na ongeveer 150 minuten 

hardlopen. De daling van de kern

temperatuur en de hartslagfrequentie 

kan verklaard worden door een lagere 

hardloopsnelheid (en de daarmee 

samenhangende verlaagde metabole 

warmteproductie), al dan niet in com

binatie met afkoeling door de regenbui. 

De kerntemperatuur is nagenoeg con

stant in beide groepen tussen kilometer 

5 en 28 en het is dan ook niet aanneme

lijk dat de daling verklaard kan wor

den door het bereiken van een kritische 

kerntemperatuur, zoals in de literatuur 

beschreven wordt (Ely et al., 2009). 

Hoewel het lopen door de koelstraat 

niet direct zorgt voor een verbetering 

in de hardloopsnelheid, was de sub

jectieve beleving van de deelnemende 

lopers positief; ze vonden het plezierig 

om door de koelstraat te lopen. Bo

vendien heeft een groot aantal lopers 

dat niet aan het onderzoek meedeed 

(vrijwillig) gebruik gemaakt van de 

koelstraat. Een verbeterd gevoel van 

comfort tijdens het lopen van de mara

thon kan ook leiden tot een verbeterde 

prestatie. 

Dankwoord: TNO wil graag de hard

lopers bedanken voor hun inzet en 

deelname aan het onderzoek en Sport 

and Technology (Eindhoven) die het 

mogelijk hebben gemaakt om dit on

derzoek uit te voeren
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opleiding bewegingstechnologie viert twintigjarig bestaan
Den Haag, mei 2010 – Op 28 mei 2010 vierde de opleiding Bewegingstechnologie van 
De Haagse Hogeschool haar twintigjarig bestaan. Ter ere van het lustrum werd een 
symposium georganiseerd waar sprekers uit zowel de opleiding als het bedrijfsleven 

lezingen gaven voor alumni, studenten en andere geïnteresseerden. 

Behandelde onderwerpen waren: Overgewicht, in hoeverre is het je eigen schuld? Inno-

vatie in de sport(producten). Ook sprak Kees Jan van der Klooster over zijn ervaringen 

tijdens de afgelopen  Paralympics en over het ontwikkelingsproces van zijn zitski.

Bewegingstechnologie legt de nadruk op het ontwerpen van producten waarbij de bewe-

gende mens centraal staat. Het curriculum bestaat uit mensgerichte vakken als anatomie, 

ergonomie, neurowetenschappen en fysiologie, maar ook uit technische vakken als mecha-

nica, programmeren, statistiek en  ontwerpen. 

Een goed voorbeeld van wat Bewegingstechnologie in de afgelopen twintig jaar in een 

maatschappelijke context heeft betekend is de variant op de ‘kinderzit’ op winkelwagens 

die nu op rollators werd geplaatst. Deze zitting stelt mensen in de gelegenheid om tijdens 

het winkelen zittend uit te rusten terwijl de winkelwagen als tijdelijke rollator dient. Maar 

kies je dan voor een lage zitting voor een juiste zithouding of juist voor een hoge 'leun'zit-

ting waar je makkelijk op kan 'hangen'? De bewegingstechnologen vonden een produceer-

bare oplossing die geschikt is voor gebruik op diverse types winkelwagens.

De Haagse Hogeschool is een kennisinstelling voor kwalitatief hoogwaardig en innovatief 

hoger onderwijs, met als belangrijkste taak het opleiden van haar studenten tot gekwalifi-

ceerde en onafhankelijke professionals; tot denkende doeners. Hoe? Door haar studenten 

uit te dagen, te prikkelen, nieuwsgierig te maken en aan het denken te zetten. 

www.dehaagsehogeschool.nl
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